




}

.V

\*.
4i
k



-.:>

' L r



WYBÓR PISM
RYSZARDA WINCENTEGO BERWISKIEGO

t h2r<^



NAKAD 1 DRUK ZAK.GRAF. TOW. AKC. 5. ORGELBRANDA S-ÓW.





RYSZARD WINCENTY BERWISKI.



RYSZARD WINCENTY BERWISKI

WYBÓR PISM
OPRACOWA I WSTPEM OPATRZY

EUSTACHY CZEKALSKI

o3i

Tom I.

J #

g ^r, dziaLCJlf.1,

SKADY GLo.,i,r.. n
E. WENDE I SPÓKA, WARSZAWA,

H.ALTENBERG, G.SEYFFART, E. WENDE I S-KA z og. p.

LWÓW.



i-' UL

v^.

PG-



RYSZARD WINCENTY BERWISKI.

Nieraz gin pieni, co pokoleniu wspó-

czesnemu pieway najtajniejsze pragnienia.

I trzeba dopiero wielu lat, by pobudka ich

bojowa zabrzmiaa ca gam uniesie i t-

sknot. Musi si znów narodzi kto duchem

podobny, a zwizany z przeszoci, i ten,

szukajc poprzedników w pyle ksig biblio-

tecznych, odnajdzie dla siebie rodowód, od-

najdzie zapomniane pikno i skarb. Tak

czeka Norwid w urgliwej ciszy i ponie-

chaniu; tak wayy si wyroki nad sera-

ficznym duchem Sowackiego; tak te na-

mitne pieni Berwiskiego oczekuj na-

leytej oceny...

Wspóczeni skadali mu hody, lecz

czciej zarzucali go obelgami, drwinami
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i oszczerstwem. Garstka modych i mia-

ych—oto hodownicy talentu Berwiskiego.

Reszta za spoeczestwa, idc za gosami

prasy uprzedzonej, zaciskaa z oburzenia pie-

ci. Pomawiano go o wszystkie zbrodnie,

lekcewaono, wreszcie dyskretnie oddano

na up niepamici.

Dzi naley mu si bezstronny sd.

Nie wolno bowiem nic wyrzuca ze skarb-

nicy historyi ducha narodowego; nie wolno

faszowa tragicznych ycia naszego chwil.

Niech wiedz pokolenia, w jakim mozole

rodz si u nas ludzkie pieni! Niech wre-

szcie skoczy si ju legenda, e si na-

sz jest izolowanie si od wszystkiego, co

tchnie tsknot za ludzkiem, sprarwiedli-

wem urzdzeniem tego wiata. Studyujmy

dzieje woli w Polsce, kochajmy wszystkie

duchy Kondradowe. One bowiem to spra-

wiy, e rozlega si tak dononie polskiej

mowy wite sowo. Uczy ono kocha pia-

stowe pielesze, opancerza rozekan, zbo-

la polsk piosenk i tworzy z niej hura-

gan, co byska piorunami mocy.
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Tony takie znajdziemy w szarpicych

akordach Berwiskiego. Moe nie zabrzmi

one tak czysto i harmonijnie, jak strofy

Sowackiego lub Mickiewicza, lecz kryj

w sobie ródo tych samych tsknot, wy-

rastaj z wspólnego pnia naszej niedoli.

Obok tych jednak tonów, znajdziemy nie-

spotykan u nas na owe czasy gorc, sub-

tetn, burzliw, lecz zawsze idealn liryk

mioci. Berwiski, jako piewak Erosa, na-

ley do przednich przedstawicieli i lenni-

ków tego pochego, a tragicznego bóstwa.

ycie swoje z niem sprzg i wiele przez

to dozna mczarni. Zreszt nietylko przez

mio cierpia w yciu. Losy jego s we

wszystkiem, co czyni, ciekawe. Jakie

przeklestwo pomazaca ciy nad nim.

Zobaczmy wic, jakimi s te ogrójce

bólu, w których mieszka od kolebki Ber-

wiski.

Ryszard Wincenty Berwiski ujrza

wiato dzienne w 1819 roku w Polwicy pod
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Zaniemylem, w powiecie redzkim. Ojcem

jego by niezamony ziemianin, który jed-

nak dokada wszystkich stara, by dzieci

wyrosy na owieconych obywateli. Szczegól-

nie wpyw matki, z domu Bukowskiej, wiele

zaway na wychowaniu Ryszarda. Bya

pani Berwiska, gorc katoliczk, w tym wic

duchu urabiaa umys wraliwego, modego

chopca. Jako czowiek dojrzay, wyzwoli

si z pod tego wpywu i nieraz wypowiada

zdania, stojce na przeciwlegym biegu-

nie biecych pogldów, co czynio mu
wielu wrogów.

Ju od dziecistwa Ryszard impo-

nowa swojemi zdolnociami otoczeniu.

Pierwsze nauki pobiera w Lesznie, w gi-

mnazyum Leszczyskiem. Szkoa ta na swój

czas naleaa do rzdu lepszych zakadów

naukowych, jakie znajdoway si w Polsce.

Nie skoczy jednak tego gimnazyum, prze-

niós si do Wrocawia i dopiero tu zo-

y matur. Z upodoba jego sdzi mo-

na byo zgóry, e na uniwersytecie stu-

dyowa bdzie filologi. Bdc bowiem
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jeszcze na awach szkolnych, ogosi cay

szereg powiastek, opartych na podaniach

ludowych, które byy drukowane w „Przy-

jacielu ludu", a nawet tumaczone na obce

jzyki (Kojata — przekad niemiecki). Istot-

nie te zapisa si Berwiski na wydzia

filologiczny uniwersytetu wrocawskiego,

skd wkrótce przeniós si do Berlina.

W tym okresie swojego ycia pozna

si Berwiski z generaem Fr. Morawskim,

znanym poet. Sta si Berwiski jego ulu-

biecem. Wiele te zawdzicza jego wiat-

ej radzie, wiele obowizany jest jego

wiedzy. I niespodziewanie dla wszystkich,

z pochego modzika przeksztaca si w doj-

rzaego mczyzn. Zajmowa si przez czas

pewien gospodark na roli, by nauczycielem

prywatnym w rónych domach. W jednym

z tych domów pozna kobiet, która w uczu-

ciach jego gbsze i trwae zaja miejsce.

Panna owa naleaa do „wyszego"

towarzystwa. Berwiski, niezamony szlach-

cic, nie móg ani marzy o urzeczy-

wistnieniu swoich miosnych zamiarów.



Panna bowiem nie zdradzaa wcale swo-

ich afektów do poety, ogldaa si tyl-

ko na majtkowe stanowisko, a tego, nie-

stety, Berwiski zapewni jej nie móg,

chocia pomimo swojej modoci cieszy si

ju wtedy pewn saw, ju wtedy wyda swoje

„Powieci wielkopolskie", o których kr-

yo wiele zda pochlebnych. Mio dla

tej kobiety, pozostawia w literaturze na-

szej cenne skarby natchnienia Berwiskie-

go. One to okryy go saw, która brzmi

najszlachetniejszymi tonami polskiej uczu-

ciowoci.

Berwiski wród szlachty poznaskiej

mia wielk wzito, królowa na balach,

a pe pikna darzya go obficie swoimi

wzgldami, cho nie zabiega o nie. Szczcie

ma jednak swoje granice. Mio jego upra-

giiiona, mio dla cudnej karmazynowej

panny przyniosa mu wtedy tylko ciernie

i osty.

Pozna, w którym poeta stale prze-

bywa, skupia w tych latach przednie

umysy polskie. Libelt, Dembowski, Ciesz-
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kowski na gruncie poznaskim szczepili

swoje idee i teorye; tu rozgryway si pro-

gramowe batalie o przekonania spoeczne

i polityczne.

Berwiski stawa odwanie pod sztan-

darem demokratyzmu. By wytrwaym tych

hase chorym. piewa ludowi polskie-

mu gon wyzwolin melody. Przez lud

i prac kaza dy wszystkim warstwom

spoecznym do celów odrodzenia naro-

dowego.

W poznaskiem istniay wtedy dwa

programowe czasopisma: „Ordownik" i „Ty-

godnik literacki". „Ordownik" by przed-

stawicielem partyi konserwatywno-katoli-

ckiej, „Tygodnik literacki" za skupia na

swoich amach wszystkie siy postpowe.

Berwiski w „Tygodniku literackim" bra

ywy udzia. Tu drukowa swoje powiastki,

tu pisa swoje listy. Na czele stronnictw,

panujcych w Poznaskiem, stao wtedy

dwóch ludzi: Edward hr. Raczyski i K. Mar-

cinkowski. Raczyski reprezentowa ludzi

konserwatywnego pokroju, Marcinkowski by
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przywódc postpu, ale nie odznacza si

radykalizmem poj ani czynów. By to

czowiek bardzo umiarkowany i peen taktu.

On to ufundowa „Towarzystwo dla rze-

mielników", on zaoy synne „Towa-

rzystwo pomocy naukowej*. Std te po-

szo przewiadczenie, e opinia publiczna

stale liczya si z nim, jako demokrat.

mier Marcinkowskiego wysuna póniej

na czoo demokracyi poznaskiej emigranta

z Warszawy, Edwarda Dembowskiego. Sku-

pi on okoo siebie wszystkie jednostki

o demokratycznym pogldzie na wiat.

Dembowski by wspózaoycielem

(wraz ze Skimbrowiczem) „Przegldu nau-

kowego", który wychodzi w Warszawie.

Wskutek konspiracyjnej dziaalnoci, musia

opuci Warszaw. Umysowa wszechstron-

no i gboka wiedza tego czowieka wpra-

wiaa wszystkich w podziw. By filozofem,

publicyst, krytykiem literackim, poet, dra-

maturgiem, tómaczem. Zapalny jego duch

umia szerzy entuzyazm, którym pon.
Nic dziwnego wic, e i w Poznaskiem
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znalaza si grupa ludzi, z któr wszed

w porozumienie i ród której szczepi

i rozwija swoje rewolucyjne idee.

Berwiski nalea do tych, którzy gru-

powali si przy warszawskim emigrancie,

on za darzy Berwiskiego szczególn

przyjani, a nawet przypisa mu swoj

history literatury. Bdc pod wpywem
idei Dembowskiego, Berwiski i Aleksan-

der Brudzewski pojechali do Krakowa, skd

wybrali si w polityczn podró po Galicyi.

Niedugo jednak trwaa ta wdrówka. W oko-

licach Tarnowa zaaresztowano ich i osa-

dzono w wizieniu winickiem. Przesiedzia

tu Berwiski rok cay. W ciszy wiziennej

rozmyla nad rónemi kwestyami, a szczegól-

nie zagadnienie literatury ludowej, któr

si zajmowa oddawna, opracowywa po-

cz metodycznie. Skoczy t prac ob-

myla i porzdkowa znacznie póniej,

gdy znów dosta si na przymusowy odpo-

czynek do berliskiego Moabitu, w r. 1847.

Berwiski bra czynny udzia w kon-

gresie sowiaskim, który zwoa roku 1848
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Fr. Palacky. W rok póniej, wraz z Libel-

tem, zacz redagowa „Dziennik Pozna-

ski". Pismo to zaledwie omnacie mie-

sicy wychodzio, a jednak i w tak krót-

kim czasie Berwiski, jako publicysta za-

skarbi sobie szacunek i uznanie. I dla

tego to w roku 1852 by wybrany do sej-

mu berliskiego na posa. W roku 1854

wyda zasadnicze swoje dzieo, owoc du-

goletniej pracy i rozmyla wiziennych:

„Studya o literaturze ludowej ze stanowiska

historycznej i naukowej krytyki" (2 tomy).

Po opuszczeniu sejmu berliskiego,

Berwiski wyjecha do Parya. Tu studyo-

wa systematy wspóczesnego socyalizmu.

Niebawem jednak zacign si w szeregi

wojska tureckiego i zosta oficerem w pu-

ku dragonów otomaskich, który by wtedy

pod wodz Sadyka-paszy. Kilka razy od-

wiedza Polsk. Zmar w roku 1879, dnia

19 listopada, w Konstantynopolu, w szpitalu

francuskim. Dysponowa go na mier
ksidz awrynowicz, który przed laty obec-

ny by te u wezgowia Adama Mickiewicza.



Rozwój ideowy Berwiskiego kroczy

wyranymi demokratycznymi szlakami. Nie

zboczy z nich nigdy za ycia, co czynio

mu wrogów tak daleko idcych w wymy-

sach, e odmawiali mu nawet miana po-

rzdnego czowieka. W napaciach na Ber-

wiskiego odznaczy si specyalnie „Or-

downik". Pewien pan Z. K. w ten sposób

charakteryzuje Berwiskiego: („Ordownik"

marcowy 1844 str. 49):

„Dzisiaj chce si kapask okry

szat, jutro by prawnikiem, pojutrze he-

glist. To znowu czepia si tak zwanej ary-

stokracyi; to znów czy si z komunistami,

a nie chcc sam nic poczciwie zrobi, no-

em i stryczkiem grozi wasnoci. Przerzu-

ca si wreszcie na towiaczyka, na mios-

nego baamuta, a z tego, Bóg wie, czem

jeszcze zostanie".

Wogóle opinia o Berwiskim nie chciaa

ustali jego rysów dodatnich. Nawet naj-

lepszy znawca prac Berwiskiego i jego
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wszechstronny krytyk, prof. Bdzkiewicz,

traktuje go, jako czowieka „niedojrzaego",

jako pisarza, który pomimo wrodzonych

zdolnoci, a wskutek bdnego wykszta-

cenia, sta si indywidualnoci „niezrów-

nowaon" i przez to jakgdyby niezasugu-

jc, by si z ni liczy powanie. Naley

doda e Bdzkiewicz bardzo powanie

opracowa ycie i dziaalno Berwiskie-

go. Jeeli sd jego wypad niezupenie ko-

rzystnie dla Berwiskiego — wina w tern

prof. Bdzkiewicza, który nie chcia za-

pomnie o swojem spoecznem credo i sta-

ra si pod tym ktem widzie moralne

wartoci rozwaanego pisarza. Zrozumiae,

e nie móg przebaczy Berwiskiemu wol-

nomylnej spowiedzi „W Starym kociele"

lub te czerwonego „Marsza w przyszo".

Ju z charakterystyki Bdzkiewicza

wynika, co jest sdem jego o Berwiskim

i czy móg on zachowa si zupenie bez-

stronnie wobec jego pism. Bo oto w jaki

sposób okrela go w swej pracy:

„Berwiski, poetyczny bezbonik, co
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wyszydza wszelkie witoci, urga piel-

grzymom czstochowskim, komentowa po

swojemu Trójc wit; dowodzi, e Ona

jest tylko wiekuist zagadk, rozwija teo-

ry hamletowskiego zwtpienia, a za ca
ortodoksy podawa poetyczny obraz na-

mitnoci swojej, na której skrzydach obie-

cywa ulecie wprost do nieba." (Ate-

neum, 1887 str. 121).

Ju w tern jednem zdaniu zamknita

jest charakterystyka, która dla wielu

umysów moe si wyda ujemn. Bdz-

kiewcz równie tylko o ujemnoci myla,

gdy sowa te pisa. Nie naley on do rz-

du oskarycieli goosownych: poszuka

dowodów na swoje orzeczenia. Zna^

laz ich wiele. Fakt, i Berwiski wystpuje

z gimnazyum w Lesznie i koczy je do-

piero w Wrocawiu — jest dowodem dla

Bdzkiewicza, wiadczcym o niedostatecz-

|nem wyksztaceniu autora „Studyów o liter,

ludowej". Takich „dowodów" podaje krytyk

[wicej. Prosty std ju mona wycign
wniosek: skoro Berwiski nie uczy si syste-

R. W. Berwiski. T. I.-2.
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matycznie — musia opiewa nierozwane

uczucia i hasa. Tak te osdzi Bdzltiewicz.

Jest to charakterystyczne, e dla niektórych

pisarzy przekonania odmienne s zazwy-

czaj zboczeniem, lub co najmniej, po-

dem niesystematycznoci, niedouczenia

si i t. d

Cae jednak ycie Berwiskiego stwier-

dza wrcz przeciwne rzeczy. Nawet w wi-

zieniu nie przerywa swoich rozmyla, na-

wet w Turcyi swoj myl chy wysya na

ziemi polsk. Zreszt do owej Turcyi

jedzie nie dla kaprysu. Podzielajc zdanie

wielu wspóczesnych mu umysów, e Bo-

sfor powinien by centrem wszechwiata,

chcia tu z nad Bosforu rzuca promienie,

któreby si stay pobudk do odrodzenia

polszczyzny. (Fournier: „Theorie des quatres

mouvements"). Mickiewicz tu równie szu-

ka urzeczywistnienia swoich marze. Dla

ludzi „statecznych" te „szalestwa" mog
si oczywicie sta powodem, by traktowa

kadego takiego marzyciela, jako niedo-

rostka.
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Berwiski za dla kadego bezstron-

nego badacza przedstawia si, jako jed-

nostka niezwykle krysztaowa i konsekwen-

tna w swoich przekonaniach. Od chwili

modzieczej rozmyla nad poezy ludow;

—

w wieku dojrzaym wypuszcza w wiat

dwutomowy dokument swoich poszi*-

kiwa. Od lat modzieczych wyznaje

program polityki demokratycznej — odsia-

duje dugie rekolekcye wizienne nie przez

kaprys losu. Marzy w dziecistwie o sawie

rycerskiej;—bdc nad Bosforem w jedzie

tureckiej, usprawiedliwia si i wyrzut sobie

czyni, z powodu swej nieobecnoci w pa-

mitnym roku. Prosi wic:

„Gos potomny

Bodaj nie wyrzek, em by wiaroomny,

Bom ja przyrzeka, e pospou z niemi

Wolno, krew, ycie oddam dla tej ziemi".

Nie mona rzuca mu zbyt popiesz-

nych oskare, nie mona sdzi go pobie-

nie i jednostronnie.

Jego pogld na wiat dla wielu wspó-

czesnych umysów, — pomimo uprzedze,

—
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stanie si zrozumialszym, ni fanatyczne

wycieczki jego przeciwników. Bo i có zarzu-

ci mu mona, e kocha „matk natur?"

Przecie i Goethe do niej wyciga swoje

ramiona. A e w Berwiskim forma jest rady-

kalniejsza—to kwestya temperamentu. Nikt

wic nie wemie mu za ze takich wier-

szy, jak:

,Ja z nauk zrobi nie chciaem rzemiosa,

Bo mnie myl wysza wyej innych niosa —
Prawdy szukaem!—Zdarem faszu mask
Z oblicza chytrych—z poczciwego czoa"

Szuka on prawdy, szuka tego, co czy-

ni piknym kadego czowieka:

„Do ciebie w ten czas wycigaem rce
Matko—naturo, co zdrojem uroków

Poia niegdy serce niemowlce.

—

Lecz nie pikno czarownych widoków,

Ni woni kwiatów, ni szumu potoków.

Pragnem tylko wiata i nauki*

Prawdy szukaem"!

Konsekwentno jego pogldu na

wiat przewija si przez wszystkie jego pra-

ce literackie z cakowit wyrazistoci.

Nawet w tak specyalnem dziele, jak „Studya
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nad literatur ludow"—daje si odszuka

ten wtek. Jest to zreszt zupenie jasne.

Pogld na wiat urabia w nim sdy o y-

ciu zewntrznem; ycie zewntrzne do-

ksztacao, uzupeniao jego pogld na wiat.

Bdc rewolucyonist z temperamentu—
i w sferze naukowej wygosi nawskro re-

wolucyjn tez. Sd swój nad literatur

ludow zamkn w niezmiernie charaktery-

stycznem zdaniu:

„Lud niema samodzielnej twórczoci

ducha, a jeeli j ma, to w takiej tylko

mierze mutatis mutandis, jak dziecko; sia

jego ducha, a raczej wyobrani jest tylko

reproduktywna. Co w ni wrzuc zewntrz-

ne stosunki miejsca i czasu, w których y-

je, to on podug rozwinicia wadz swoich

przetwarza czasami, ale i to nie zawsze.

Do tego dowiadczenia doszedem na dro-

dze moich literackich poszukiwa, a utwier-

dza mi w niem powaga innych naszych

pisarzy. Lud zawdy jest taki, jakim go chc
mie ksia, szlachta i rzdy krajowe. My-

li on nawet i powtarza w swej ustnej li-
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teraturze to tylko, co mu z kolei czasów

do przetworzenia poddaj te trzy czynniki.

Jak go sobie wychowamy, takim bdzie lud

nasz, a literatura jego taka, jakie wycho'

wanle".

Na swój czas jest to pogld nie-

spodziany, poczytywano bowiem lud za

krynic niezmordowanej twórczoci. Ber-

wiski wrcz odmiennie podaje rezul-

taty swoich bada, ale nie zapomina o lu-

dzie. Podkrela, e lud bdzie takim, jak

go wychowamy. Nie jest to dowolno
z jego strony; wynika to z caoksztatu jego

pogldu na wiat. Wol uwaa on za

wito obok namitnoci. I dla tego

w modlitwie swojej spowiada si dumnie:

... »Ja chc by, jak niezmierne i bezdenne morze,

Myl moj—uragan, a modlitw burza

Ja Go widzie chc w ogniu olszowego boru,

Sluchn wyroków Jego przez usta piorunu,

Jak Mojesz, wobec ludu na górze Syonu!

Tobie niechaj do szczcia pacierze wystarcz,

Ciche skrzydo twych modów niech dotknie nie-

[biosów,
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A serce obumare niech ci bdzie tarcz

Przeciw pokusom ducha i pociskom losów.

Ja nic chc ducha pogrze w grobie wasnych
[koci

A ciao karmi ksem prawdziwego chleba

—

Raz wsiadszy jak Eliasz w rydwan namitnoci,

Chc ogniem namitnoci ywo wej do nieba"!

Berwlski nalea do ludzi miych

i towarzyskich. Zewntrznie przedstawia

si* podobno, w nastpujcy sposób:

„Mody Ryszard, miych form towa-

rzyskich, wymowny, ujmujcej zewntrznej

postaci, smuky, regularnych rysów, ciemny

blondyn, z wosami naturalnie wijcymi si,

nieco dugimi, odrzuconymi w ty gowy —
sprawia niezwykle korzystne wraenie, ch-

tnie by przyjmowany i sam najchtniej

uczszcza do najwykwintniejszych salonów,

jakie miao Poznaskie przed laty czter-

dziestu kilku. Z natury nader uzdolniony,

2 Wysokiem poczuciem pikna, zdobywa

wszystko bez pracy, bez wysiku i mówi
o kadym przedmiocie z atwoci i wdzi-

kiem; jeli dodamy do tego ywo umysu,

wrodzon wesoo, dowcip, urod i ujmu-
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jc ogad towarzysk, to zrozumiemy, dla

czego by powszechnie lubiany w paacy-

kaci poznaskich i dla czego lubowa si

tem yciem, którego nieledwo jedynym ce-

lem bya zabawa, czy rozrywka".

Zdanie to przytacza prof. Bdzkiewicz.

Naley ono do jakiej damy, która widocznie

tylko w salonach widywaa Berwiskiego.

Dembowski, Libelt oraz inni wspóczeni,

zreszt cay jego dorobek literacki i publi-

styczny wiadcz, e nie tylko w salonach

przebywa.

Byby zapewne Fr. Morawski, czowiek

powany i dowiadczony nie przywita jego

twórczoci w ten sposób, jak to uczyni

w wierszu „o Wiey Kruszwickiej":

„Docz i ty gl swoj sowiaski Ryszardzie,

Pojmiecie si w zawiecznym jzyku Sarmaty

—

On ci star sw gadk mody powie bardzie.

Ty mu z zami zapiewasz wielki iymn zatraty".

Miarodajne w tej sprawie jest take

zdanie Jarochowskiego, który dziaalno

jego omawia najszczegóowiej. Snadi musia

przywizywa do prac jego wag i ceni
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go skoro, pomimo zrównowaonych swo-

ich przekona, zaj si Berwiskim tak

powanie.

O Berwiskim pisali prawie wszyscy

historycy literatur, którzy opracowywali dzie-

je pimiennictwa po jego mierci, jak i za

ycia. Pierwszy wczy go do literatury

Dembowski w pracy swojej: „Pimiennictwo

polskie w zarysie". Nastpnie pisano o nim

stosunkowo niewiele. Najobszerniejsz pra-

c ogosi prof. Bdzkiewicz w Ateneum

z. 1887 p. t. „Ryszard Wincenty Berwiski"

(wysza te w oddziel, odbitce).

Historycy literatur sdz Berwiskiego,

zalenie od koteryi. Tarnowski go lekce-

way, Chmielowski podkrela demokratycz-

ny charakter jego poezyi. U niektórych

historyków powtarza si czsto i niekorzystnie

zdanie Mizerskiego, który (w r. 1865 J^fe 317)

napisa w „Tygodniku Ilustrowanym", e
najwiksz zalet talentu Berwiskiego jest

to, i mao pisa. Tego rodzaju sd po-

wtarza si z pokolenia na pokolenie.

Jako o piewaku mioci, wygosi odczyt
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o Berwiskim poeta Antoni Pilecki (drukowa-

ny w „Bluszczu"). W ostatnich czasach zja-

wia si te ksieczka p. Aurelii Wyleyskiej.

Z poszczególnych utworów rónym niepowo-

anym krytykom, najwicej krwi napsu „Don

Juan Poznaski". Niech jednak przestanie

przeraa lutnia Berwiskiego! niech sta-

nie si — czem bya: pieni modych, ma-

rzcych serc.

Utwory poetyckie i prozaiczne Ber-

wiskiego, które skadaj si na ksik
niniejsz, wziem z dwóch tomików poezyi,

ogoszonych drukiem w Poznaniu i Bruksel-

li w roku 1844, oraz z tomu „Powieci

Wielkopolskich", wydanych w roku 1840.

Pozatem czerpaem z czasopism ówczes-

nych, jak: „Tygodnik Literacki", „Przegld

Naukowy" i „Przyjaciel Ludu". Rkopi-

mienne utwory przedrukowaem wedug re-

dakcyi prof. Bdzkiewicza. „Dum polsk

napisan na Babunie Macedoskiej" podaj

wedug redakcyi, jaka si znajduje w dzie-

ku M. Czajkowskiego „Dziwne ycia pola-

ków i polek". W dopiskach zaczam waryan-
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ty oraz wyjanienia, dotyczce poszczegól-

nych utworów. Przeszukaem wszystko, co

mogo rzuci wiato na posta Berwiskiego.

Dla pewnoci jednak, by nie przeoczy czego

charakterystycznego—zwróciem si do dok-

tora Bolesawa Erzepkiego, który w uprzej-

mym licie zakomunikowa mi, i „pomimo

skrztnych kwerend i usilnych poszukiwa

nic si waniejszego z tego wanie czasu nie

znalazo".

Wybór mój przeto zawiera w sobie

wszystkie najwaniejsze utwory artystyczne;

pominem rzeczy naukowe i spoeczne:

oraz kilka takich, których nie dao si ogo-

si w Warszawie.

Z tego, co zebraem mona pozna

i ukocha twórczo Berwiskiego, ukocha

promienne jego wizye, z mioci dla narodu

poczte, ukocha jego marzenia.

Kogo ten ogrom marze porwa nie

zdoa, — znajdzie tkliw tsknot serca ko-

chajcego, znajdzie pieni Erosa. Wresz-

cie jeeli i dla tych uczu ma wyob-

rani nieczu, przekona go powinno za-
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miowanie Berwiskiego do ludu; przekona

go powinny szlachetne poszukiwania praw-

dy naukowej, któraby odkrya róda twór-

czoci gminnej.

Pieni Berwiskiego stanowi w pi-

miennictwie naszem pikn kart, której

adna rka wyrwa si nie way.

Niech szlakiem órawim pyn po zie-

mi polskiej.

Eustachy Czekalski.

*^ Vi^'^ fj



KSIGA WIATA I ZUDZE
Wunderlichstes Buch der BiicSier

Ist das Buch der Liebe.

Góhe.



V:-



WSTP I KONIEC.

Motyl — nim kras lotnych malowide

Wiatrom da na up i harce,

Pierw blask kolorów i pikno swych skrzyde

W ciasnej zasklepia poczwarce.

Morze — nim burz nawanic zaryczy,

Pierw zwierciadlane swe fale

Cisz przeglda, i na dnie ich Hczy

Wszystkie swe pery-korale.

Wulkan — nim wiatu zniszczeniem zabynie,

Pierw ogie w gbiach swych ciska;

I w — nim jadem w przeciwnika prynie,

Pierw koem tczy poyska.

I lud — nim swego upiora, krwioerc,
miertelnym ciosem uderzy, —

Pierw wasnej piersi zapyta — gdzie serce,

I gbie jego przemierzy.

I ja — lecz po co niewczesnej skargi,

Niewczesnej da litoci!

Do, e i moje, e te gorzkie wargi.

Piy z kielicha mioci.



Do, e nim skrzyda oddaem na wiatry,

Nim je brud ycia opyliJ,

Do, em niejedne per Kleopatry

Z niejednej czary wychyli.

I có, e na dnie dopiem si jadu,

Który w wiat bd wyciska,

Kiedym ju tcz drzemicego gadu

Tyle przed wiatem poyska.

Dugo spa wulkan. — Spytasz li ciekawy:

Co mu si w snach tych przynio?
Patrz — oto pomnik z wystudzonej lawy,

A na nim napis: „Mino!"



PIERWSZE SNY.

Gdy ludzie zasn — a puszcza z puszcz
Gwarzy i jczy w aobie,

A wiatry szumi — a wody pluszcza —
Wtedy ja marz o tobie.

Marz o tobie — o niewcielona

Serca mojego kochanko,
O tobie — gwiazdo mojego ona,

Mojego nieba mieszkanko!

Marz i tskni — i mleczn drog
Snów mych zawieszam po niebie;

Ale do nieba trafi nie mog.
Nie mog trafi do ciebie!

Porzu wic, porzu niebieskie stropy,

Nim dzie sny szczcia rozpdzi;
Raz tylko twoje anielskie stopy.

Niech ziemskiej dotkn krawdzi. —

Raz tylko niech ci tak zobacz.
Jak widziaem w snów szacie;

Potem niech wiecznie tskni i pacz
Po niepowrotnej tej stracie. —

R. w. Berwiski T. I.—3.



Raz tylko niech mi noc moj czarn
Rozjani wzrok twój soneczny;

A ja za jedne chwil tak marn.
Oddam ci ywot mój wieczny. —

Za jedno serca twojego bicie —
— Jakiej zadasz ofiary? —

Wicej o! wicej, ni wieczne ycie,

Mio ci oddam bez miary. —

A pa jej licem nie bd nienem,
Tak, jakby innym przystao;

Ni rk uciskiem — okiem lubienem —
To wszystko ciao — przez ciao!

Ciao odrzuc —; zmysy rozprzg —
Duch ziemskie wizy pokruszy;

wit przed tob otworz ksig.
Magiczn ksig mej duszy. —

Jeli od wiata, co paa w gbi,
renica twoja nie zlepnie.

Jeli od mroku, który tam zibi.

Serce ci twoje nie skrzepnie; —

A duma, której pieko zazdroci,

Mej ci mioci nie zbrzydzi;

A mio, która z aniomi goci.

Serca twego nie zawstydzi. —

Wtedy ci — wtedy dopiero powiem:

„Niebem mi — niebem twe ono!"
— Lecz pomnij — pomnij, jako tych zowiem.

Co ich tam z nieba strcono!



Pomnij gdziekolwiek — tu i tam — wszdzie,

Wszdzie i zawsze przy tobie —
Cie mój za ycia ciga ci bdzie —

A niepokoi ci w grobie!



PIERWSZE ZBUDZENIE.

ByJa dla mnie snem serca; — pod temi skrzydami

Zasnwszy poród ludzi — niem z anioami. —
Ale biada mi — biada, e zbudzon zawczenie

Chciaem kielich rozkoszy niedopity we nie,

Speni do dna na jawie; — e probami memi
Wymodliem ci z nieba — przybliy do ziemi. —
Zaledwie si jej dotka anielska twa szata.

Wcielia si w zmysow posta tego wiata,

I bya na tym wiecie, jak jest kada inna.

Cho od kadej pikniejsza i wicej niewinna,

Wicej uboga w próno — a w mio bogata!

Wtedy moga na ziemi, w czasie losów burzy

By dla mnie, czem dla pszczóki jest listeczek róy. —
Ja mopem arem uczu przepalone skronie

Zachowa od zepsucia w cnót twoich koronie. —

Czemu jak db wyniosy — dumny wniebowzbiciem.

Chciaem si mierzy z dzikich namitnoci wTciem? —
Zmierzyem si; — trzs piorun, — db ogniem dz

[spon.
Ugasi go nie zdoa — zachwia si i run. —



O! biada, biada tobie — tajemniczy kwiatku —
Ciebie obwiat straszliwie szum jego upadku!

I nim zwidn twe lice — nim zgasn twe oczy,

Pierw robak niepokoju twe ono roztoczy,

A wo wezm niebiosa — jak dusz anioa,

Kiedy j Bóg z pielgrzymki na wieczno powoa! —

Ty zwidniesz, — a ja bd, jak piewak szalony.

Co chcia jednym akordem sw dusz upoi,

I uderzy po stronach i wraz pky strony; —
Dwik rozbrzmia — lecz niesforne zostao mu echo

I arfa, której nigdy nie zdoa nastroi!

Czeme taka pamitka — smutkiem czy pociech? —



WSPOMNIENIA.

Bylimy blisko siebie; — wtedy wiat zazdrosny

Zajrza nam dni szczliwych — jak starzec syt ycia.

Zajrzy modym rozkoszy i zotych dni wiosny. —
Nawyky do powice od chwiU powicia

Odjechaem. — wiat wielki midzy nas si rzuci,

Przeci dni naszej wiosny i szczcie zakóci. —

Ty samotna — ja tuacz, — a pomidzy nami

Natrtnik stu chytremi patrzcy oczami,

I los szczciu zawistny! — Ty w cichem ukryciu

Gorzk z zmywasz pami, która dni twe brudzi;

Ja w kamanym pokoju, lub burzliwem yciu.

Chcc sam siebie oszuka — oszukuj ludzi!

Czegó nie dowiadczaem — od gbokiej skruchy

I mofiów najgortszych i twardej pokuty,

A do brudnej rozkoszy, niesmakiem zatrutej; —
— Rozkosz mnie nie zabia — Bóg pozosta guchy!

A kiedym wszystko straci w ycia poniewierce.

Mio, nadziej, wiar i rozum i serce;

Czemu pami, niestety, zbyt wierna i szczera.

Nie mogc wskrzesi trupa, grób jego otwiera,

I zimne szczcia mego odsaniajc zwoki.

Kae losom zorzeczy — kl boskie wyroki! —
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Dla czegó, kiedy wiat nas na wieki ju dzieli,

Gdy Bóg wysuciia nie chcia, ludzie nie umieli;

Czemu pami na moje tak gucha rozkazy.

e chobym po sto razy i po tysic razy

Na jedn chwil westchn — potskni za tob;

Sto ci i tysic razy w teje widz chwili —
I wtedy pieszczotami rozmawiamy z sob,

Jak niegdy pieszczotami z sobmy mówili. —

Ja ci widz, — mojemu niewidzialn oku,

W caej twojej piknoci i w caym uroku —
W caym cnót majestacie — w caym' wdzików blasku.

Promieniejc i jasn, jak w witym obrazku.

Widz lic twoich niebo i ócz twoich soce,
Z pod przejrzystej rzs chmurki ogniem strzelajce;

Widz pery twych zbków i ust twych korale.

Tak wymowne w milczeniu, — w wymowie milczce; —
Widz — ach! widz wreszcie twoich piersi dwoje,

Czystych, niepokalanych, jak dwie morskie fale

I znów na tych dwóch falach skadam myH moje^

Zasypiam na twych piersiach mojemi mylami,
Wznosz ci do anioów chóru mymi snami,

I wtedy pier mi ronie do ognistej pieni,

I myl, e sen taki nigdy si nie przeni! —

e si nigdy nie przeni! — I có si nie przeni.

Kiedy ty mi si przeni, nie mój rzeczywisty;

nie mioci tak wietny — zudzeniem tak mglisty,

e dzi jeszcze — dzi nawet, gdy w ciebie zapadn,
A szyderczy miech wiata z marzenia mnie budzi;

Chwytam cienie znikome — sam sob nie wadne,
I blunic przeciw niebu — nienawidz ludzi! —



12

Ach! bo by to sen zoty! — Tyle chwil przecieko

Od owego zbudzeniem strasznego wieczora,

Kiedy strcony z nieba — poznaem co pieko,

A zda si mej pamici, e to byo wczora. —

Widz — doni dotykam — tak to widz blizko: —
Wzgórze — na wzgórzu stare szarzeje zamczysko, —
Na tym zamku mech siwy od wieków porasta.

Po tym zamku bluszcz wiotki i powój si splata,

A w tym zamku jest jedna pospna komnata;

W tej pospnej komnacie bywaa niewiasta,

1 bywa w niej modzieniec; — dziecinne mia lata,

A by jak dzie, któremu cho wieczorne zorze

Róami na zachodzie poubiera oe,
I gasnc skro w jasny obleje rumieniec;

Wszelako wieczór nie jest, jak pikny modzieniec,

Którego wietnym blaskiem powiao ycie. —
Niewiasta jak lilia, z której puch i kwicie

Burza losów otrznie lub robak roztoczy;

Z alem kaden przechodzie zwraca na ni oczy,

A aden jej nie wróci nadobnej sukienki!

Takie s tej niewiasty przekwite ju wdziki.

Przygase rannej jutrzni promienie w jej oku —
Lecz jest w tem oku inna potga uroku:

Taka w niem bole duszy, w twarzy taka blado,
e eh. by wieki patrza, toby nie mia zado!

On patrza co wieczora i patrza co rana. —
Czasem rano przychodzi — jeszcze nie ubrana —
Wos jeszcze nie trefiony w swobodnym nieadzie —
Na czole jaka senna chmurka zadumania; —
Lekka suknia zaledwie pier bia osania —
Zda si, e przez ni oko wszystkie wdziki skradzie -
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e pod ni zowi ucho, utajon skrycie,

Kad per mioci — kade serca bicie!

Czasem w wieczór przypadek jako dziwnie zrzdzi,

e palcami pomidzy jej palce zabdzi,
Kiedy ksik z ni czyta — lub ustawia szachy;

Wtedy krew mu zawrzaa w yach jak zarzewie,

Jakie na niepojte przychodziy strachy,

Dra— gdy mówi „dobranoc"— dla czego?— sam nie

[wie; —
Ucieka — lecz co chwila przystawa na ganku.

Wreszcie poszed, dumajc o jutrzejszym ranku. —
I zamiarów dzi tysic na jutro ukada,

Bdzie mielszy—przysiga,—wszystko wyspowiada —
Bdzie prosi — a jeli proba nie pomoe,
Powie, e w wiat odjedzie — popynie za morze —
e ot na morzu z smutku, z rozpaczy utonie;

A ona — ona wtedy skoni si i sponie

I powie — nie — nie powie; — ona nic nie powie;

Co mioci po sowach?... mio stygnie w sowie!

Ona tylko na spojrzy — nie usunie rki.

Moe nawet, ach! moe... Ju zasn, ju marzy:

Wyobrania bezadnej donuca piosenki,

I plcze dziwnie losy — rozprzga — kojarzy;

I bez wody puszczona — leci nieraz we nie

.
Na skrzydach archanioa — do nieba rozkoszy!

Tak marzy; — a gdy ranek sen mu z oczu poszy.
On si gniewa na sonce, e wstao zawczenie;
I gniewa si i dsa; — a przyjdzie godzina,

Kiedy gos jej usyszy — jej posta zobaczy; —
Wtedy plan, który wieczór wczorajszy napina.

Dzisiejsze rano zmienia, i psuje i targa;

Bo gdy chce o mioci zacz i rozpaczy,

'" O l s K A Y AA r A
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Gos mu w piersi umiera, dry mu niema warga,

Jako struna bezdwiczna! — Có to wszystko znaczy?

Co znaczy ta lkliwo — któ mu wytlomaczy?...

Moe czas — moe przyszo! —

Ju rok mija prawie, —
On zawsze w snach yjcy, a nicy na jawie;

Najczciej roztargniony, — zagniewany czasem;

Nigdy nazbyt wesoy — a zawsze niemiay,

Zkde naraz tak zmnia — tak si zmieni cay,

e z dziecka lkliwego zrobi si Atlasem;

I niebo cae w swoje ujwszy ramiona

Niebo cae w jej wdzikach przyciska do ona! —
Szczliwy, o! szczliwy — na czyjem ramieniu

Alabastrowe donie przez chwil zawisy,

I usta koralowe do ust si przycisy,

I oczy w niezgbionem tony spojrzeniu! —
Najszczliwszy, kto w takiem duszy zachwyceniu

Na wieki oczy zamkn, lub postrada zmysy!



MOJE SONCE.

W poranku dni moich spojrzaem na ciebie —
A bya jak jutrznia w oboku. —

I soce mi moje zabyso na niebie,

A niebo mi byso w twem oku!

Patrzaem na soce! A oto wiat cay
Dziwi si i poj nie moe,

e wszystkie lilije w mych oczach zciemniay.

e wszystkie poblady mi róe. —

I kady mnie pyta: dla czego, cho mody,
Ody na wiat wzrok bdny obróc,

wiat widz za chmur—cho w czasie pogody-

Dla czego w dzie biay si smuc?

Dla czego si smuc?... dla czego w dzie biay

Spogldam ponuro i ciemno?...

O bracia! te oczy zbyt dugo patrzay

Na soce — co zgaso nademn!



MOJA GWIAZDA.

Pod wieczór nadziei spojrzaem na ciebie —
A bya jak niebo we zmroku;

I gwiazda mi moja zabysa na niebie,

A niebo mi byo w twem oku. —

Jam czuwa noc ca — i oczym me znuy,
Patrzajc w t gwiazd mych losów;

Patrzaem — mylaem: aalim zasuy,
To spadnie na ziemi z niebiosów! —

Patrzaem — mylaem. — W tern gwiazda zagasa-

Noc ciemne rozwara podwoje, —
Noc ciemna mina — i jutrznia zabrzasa —

Lecz soce mi wzeszo nie moje. —

Bez soca — bez gwiazdy! — A wy si dziwicie,

e ywot prowadz tuaczy?

O bracia! Kto serca przewidzia rozbicie,

Ten nie dba — co Bóg mu przeznaczy! —



DO ***

(W IMIENNIKU).

Czego dasz?

Ach! tylko pamitki — imienia!

I prawda — czegó wicej da od pielgrzyma,

Który nic — nic innego na tym wiecie nie ma,

Prócz serca nieznanego nikomu — nikomu —
Prócz pieni, które nosi od domu do domu. —
I prócz ycia, któremu czstokro przeklina,

I prócz Boga, o którym nieraz zapomina!

O! nie chciej—nie chciej nigdy takich ofiar da.
Nigdy w serca podobnych ludzi nie chciej wglda —
Bo wierz — gdybym t otcha otworzy przed tob,

Duszaby si twa czarn okrya aob,
I draaby przestrachem — jak dry ranna zorza,

Kiedy z czystego nieba spojrzy w otcha morza! —

O! nie chciej — nie chciej nigdy szuka w moim piewie

Pociechy — lub zabawy — lub pochlebstw kadzida —
Pieni me s to kwiaty na zatrutej niwie —
Cho li maj zielony i bkitne skrzyda —
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Strze si — pod niemi zdradne czogaj si gady

A w woni ich ukryte s zabójcze jady!

Wic kto myl swoj zoy na kwiatach mej pieni.

Cay sen ycia tego niepokojem przeni!

Jeli spytasz — dla czego wieczna niepogoda

W mojej duszy — i czemu lutnia moja moda,
Cho zota — dzi i jutro gra na smutn nut,

I czemu pieni moje tsknot zatrute;

Suchaj — niedawno graem na matki pogrzebie,

I tam ostatnia struna wesela mi pka;
A ta, co pozostaa — tak aonie brzka.
e zaiste niewarto gra na niej dla ciebie.



EGLARZ.
(W IMIENNIKU).

I.

Ledwo wiat bysn — jam ód od ziemi

Zepchn na morze ywota;
I odtd pyn z losami memi,

Nie dbam pogoda — czy sota!

Cio burze rycz — cho szumi fale,

Kóc si wichry zwanione,

Nie trwo sob — ani si al,
e nim przepyn — uton. —

Juzem ja dzisiaj to dzikie morze

Polubi z sob na zawsze;

Dawniej mylaem, e Bóg mi moe
Przeznaczy losy askawsze —

Dawniej mylaem, e raz te way
Wód rozdsanych przepyn,

I nim si ód ta strzaska o skay
Do portu szczcia zawin. —
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Na wielkiem rzeczy myl m odway,
A oto niebo mnie karze;

I o czem dawniej na jawieni marzy,

O tem dzi we nie nie marz!

Nie mam nadziei! — Wic ód kieruj

Naprzeciw wodzie i prdu;

A cho niejeden dzie ju egluj
Nie tskni przecie do ldu. —

Bo po kim tskni — za kim si smuci?

Sterniku — agle do góry!

Gdybym móg ziemi raz wtóry rzuci,

Tobym j rzuci raz wtóry!

Lepiej mnie tutaj morskie bawany
Spokojn piersi rozcina,

Ni krwawi serce nowemi rany.

Nowe nadzieje przeklina.

Dzi ju zapóno!—Wczoraj—Bóg wiadkiem.

e losy miay si ze mnie,

Gdym raz ostatni — uczu ostatkiem

Do ziemi westchn tajemnie,

A jake — jake westchn nie byo,

Kiedy na kracu tej ziemi,

Ujrzaem posta, o której nio
Serce me snami zotemi!

Ujrzaem — kogo?... naprónom pyta.

Dla wszystkich obca niestety

Ale pamitam, com dawniej czyta

W ksigach starego poety;
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I niaki mojej pamitam gadki,

I ojca pomn przestrogi;

I sióstr zaklcia i proby matki,

Gdym si gotowa do drogi:

„Strze si — o strze si, synu jedyny,

„Pyn ród ycia powodzi,

„By zwodna posta morskiej Syreny
„Nie zczarowaa twej odzi. —

„Pikna to posta — cudowna posta:

„Lecz dosy wiedzie ci tyle,

„e biada temu, ktoby chcia zosta
W jej sercu jedne cho chwil!"

Tak mi radzia matka stroskana;

Jam przysig rady pilnowa,

A prawie bybym przeszego rana.

Zapomnia przysig dochowa. —

Gdyby nie morze, co ódk nagle

Ku innej stronie porwao,
I gdyby nie wiatr, co zad w agle;

Pan Bóg wie, coby si stao! —

II.

I có si stao z ódk eglarza?
Jeli ciekawie kto spyta —

Niech nieudatnej mowie pobaa,
I co napisz przeczyta. —
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Staem ja dugo na morskim brzegu.

Wsparty o skal granitu;

I ód cigaem taczc w biegu,

Wporód wód morskich bkitu. —

Na ódce eglarz siedzia milczcy,

Spokojnem okiem spoziera.

Jak wa syczcy, wspity — ryczcy,

Z dzikim si wichrem uciera. —

Ale o cudo! — tam przed nim zdaa
Dziwne si jawi igrzyska;

Na dwoje pka przejrzysta fala,

I mtne toczy koliska. —

Tocz si koa — wij i krc.
Krc i tocz i wij;

To si odepchn — to si przync.
To bia piank okryj.

I znowu pianka na dwoje pknie,

We drobne kropelki rozprynie;

Szyba wód szklannym dwikiem zadwiknie,
I co z pod wody zabynie. —

Bynie i ronie — wznosi si, szerzy,

Ju widne piersi i lica;

A eglarz patrzy — patrzy, nie wierzy.

e przed nim pynie dziewica! —

Pynie i pynie — chyo i lekko;

Lica i piersi mga kryje —
Lica, jak koral rzucony w mleko.

Piersi, jak wodne HHje!
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Ujrza j eglarz — blado ksiyca
Na czoo jego si Itadnie;

Jaka w tej trwodze jest tajemnica,

Lecz któ j — któ j odgadnie?

III.

Kto j odgadnie?... eglarz wzi lutnie,

Oko ku niebu podnosi;

Uderzy — lutnia zabrzmiaa smutnie

posuchanie was prosi:

„Czy anioem z nieba zbiega,

Aby odzi mojej strzega

Od nawalnych burz;

Czy odziana bia piank
Osonita wdzików tkank,

Jest bóstwem tych mórz;

Suchaj — suchaj! — Porzu czary,

I te morskich wód obszary,

1 t pocho rzu;
Suchaj, suchaj! — Szczcie ziemi

Cnoty twemi — wdziki twemi,

A mnie pokój wró. —

„Tam — tam w lesie, kdy cisz
Smutne jody si koysz.
Tam jest domek mój;

A za domkiem niedaleko,

Sodszy, bielszy nili mleko

Pynie szczcia zdrój:
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„Nie wzgard, nie wzgard maJej chatki;

Wiksze znajdziesz w niej dostatki,

Ni wród morskich fal;

A do zbytku znajdziesz wszelkie

Cnoty wietne — zbrodnie wielkie,

zy — rozkosz i al: —
„Znajdziesz wszystko! — Wic jeeli

Zachcesz sysze szum topieli,

I muzyk burz;

Wtedy jasne twoje skronie,

Tu na mojem dzikiem onie,

Tu na sercu zó. —
„Znajdziesz burz! — A jeeli

Zachcesz usn na pocieli,

Z gwiazd, niebios i ró
Znowu jasne twoje skronie.

Tu na mojem cichem onie;

Tu na sercu zó. —
„Znajdziesz pokój — znajdziesz cisz

Pie ci moja ukoysze,

W archanielskim nie;

Ni ci smutek zakopoce.

Ni ponure ciemne noce,

Ni burzliwe dnie. —
„A gdy znci ci blask zoty.

Drogie pery i klejnoty;

Mam ja skarby — mam!
A tych skarbów nikt nie skradnie.

Wszystkie le skryte na dnie,

W mojej piersi — tam!"
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IV.

On tak pieni, — ona go nci

Powabem oka i lica —
Prawie jak owa — witej pamici,

Sawna witeziu dziewica. —

Prawie tak samo; — i sprawiedliwie.

Mógby mnie krytyk oskary,

em witeziank nie do szczliwie

Chcia w tej Syrenie zeglarzy. —

Bo i w baladzie, i w moim piewie

S sine brzegi i wody,

I blask ksiyca —jody — modrzewie,

I chopiec pikny, a mody. —

Jedna si tylko maa spotyka

Pomidzy niemi rónica.

e ona, zamiast maUn z koszyka,

Koszyk mu daa — zwodnica!



TAJEMNICA.
ROMANS.

(NA PAMITK...).

Jarz si wiatta — byszcz kagace;
Na zamku haas i wrzawa;

Po salach skoczne plcz si tace,

I gona toczy zabawa.

Dymi trójnogi — woni sorbety,

Przepych si w zbytku krysztali;

Wszyscy weseli — tylko niestety

Jedna twarz smutna na sali!

Wszyscy weseli! — Byszcz kagace,
Na zamku haas i wrzawa:

Po salach skoczne plcz si tace
I gona toczy zabawa.

A tam na dworze szum-zawierucha,

Burza — pioruny — ulewa!

I któ tam—któ tam przed zamkiem piewa,
Kiedy nikt w zamku nie sucha.
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Bo co go sucha — to piosnka stara,

W kadym jej dwjku trucizna;

Kade jej pierwsze sowo: Bóg — wiara,

A kade drugie — Ojczyzna!

Czy na to wpuszcza nocne wóczgi,

By swemi skargi przerwali:

Muzyk — miecliy i skoczne krgi

Co si dzi plcz po sali? —

Tak sobie mówi jeden i drugi.

A wie ta ksinej dobiey;

Ksina w do bia klanie na sugi.

Skinie na swoich rycerzy. —

Sypa si suba — rycerze wstali.

Wstay i panie i pany —
I wszed powolnym krokem do sali,

Kto taki?... piewak nieznany.

Niech bdzie rzecze — Bóg pochwalony -

I wzrok ku niebu obróci;

I wieszcze palce kadzie na struny:

I z penej piersi zanuci.

Ale co nuci?... nikt mi nie umia
Powiedzie z tego ni sowa;

Wszyscy suchali — nikt nie rozumia,

Tak ciemna pieni osnowa.

Tylko si jedna twarz dotd blada,

ywym rumiecem oblaa;

Nie wiem — czy pieni tre zrozumiaa.

Czy te gociowi nierada?...



PRZESTROGA.

Kobieto! — odwró wzrok twój od mojej renicy,

Przesta szuka w mem oku serca tajemnicy; —
Bo wierzaj — e niebacznie w serce moje wgldasz,

A dajc spojrzenia — nie wiesz czego dasz! —
Nie daj! — Ale pozwól, niech w niemej rozpaczy

Kolano ciebie uczci — a mnie wytómaczy.

Niebaczna! ty si miejesz, e przed tob klkam,

I gow moj skaniam, a spojrze si lkam —
nie miej si! i raczej pro stróa anioa,

Abym nigdy nie podniós schylonego czoa;

1 nigdy z pod ciemnego mych myli oboku,

Oka mojego w twojem nie utopi oku,

W tem oku tak przejrzystem, jak zwierciado wodne,

Przez k+óre niebo wida jasne i pogodne!

Gdybym ja z szczytu cierpie mych spojrza na ciebie,

A z chmury, która czarno zesza na mem niebie,

Kilka tylko kropelek na tw dusz spado —
Juby si zamcio to czyste zwierciado —
I od tych kilku kropel zgorzkoby ci ycie,

I moeby mi póniej zorzeczya skrycie I



JAWNOGRZESZNICA.

.Le veggio in fronte amor come In suo seggio,

,Sul crin, negli occhi,—su le labra amore
,Sol dMntorno al suo cuore amor non vegglo."

Pikna jak anio! zdumiony wiat wota —
Pikniejsza, woam, nawet od anioa —
Nie anio wdzików — lecz sam Bóg mioci
W tobie, o pikna, midzy nami goci! —

Oko twe — mio w twem si oku arzy —
Mio na czole zadumaniem marzy —
Mio z ust twoich bawi si umiechem,
Mio muzyk gra w twojej rozmowie,

Mio w milczeniu — mio w kadem sowie
A ty powiadasz, e mio jest grzechem?

Jeli to prawda — o jawnogrzesznico.

Pacz z Magdalen — i w witej pokorze

Dni twoje czarn okryj Wosienic,
Nocami twarde zalegaj rogoe —
W szczerej pokucie i w gbokiej skrusze

Ratuj, o ratuj grzeszn twoj dusz!
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Ach! bo ty grzeszysz kadem twojem tchnieniem,

I kadem sowem, i kadem spojrzeniem —
Grzeszysz urokiem ócz twych tajemniczym,

I wosem kruczym i nienem obliczem —
Grzeszysz z smutku, grzeszysz ust umiechem.
Jeli to prawda, e mio jest grzechem!

Jeli to prawda — o pikna grzesznico.

Przesta by pikn — lub si zrzeknij wiata —
Bogu si powi — zosta zakonnic —
Siostro w Chrystusie! Znajdziesz we mnie brata;

A niegodnego rozwiza rzemyka
U stóp twych — we mnie — we za spowiednika!



o CÓRO EWY!

córo Ewy — zaniechaj umiechu,

Lub jak Adama skusisz mnie do grzechu!

Twoje usteczka gdy umiech ozdobi,

Takie w nich wdziczne dwa doki wyobi,
e mnie ustawnie co do ucha szepce:

Tutaj stró anio pi w wdzików kolebce!

1 duma wtenczas zaczynam o raju,

dniu stworzenia i ksigach rodzaju. —

To znowu z tob, gdy w tacu zatocz

1 pyn ujrz dwa zote warkocze;

Kiedy pierciemi tw kibi obwij,

Kiedy si pieszcz z tw abdzi szyj;

Wtedy o jakich marz tajemnicach,

jakim grzechu — o pierworodzicach;

1 ty mnie wtenczas podana do drzewa;

Na którem owoc ycia ju dojrzewa;

A twoich wosów migajce sploty

Podobne mi s do wa niecnoty.

Co zwiód Adama i mnie kusi zdradnie,

Bym owoc zerwa, nim zwidy opadnie!



DWIE PROBY PIEWAKA.

I.

Byem stwórc mioci, — na moje rozkazy

Miaem serca i dusze; — raz dwik mojej pieni

By jak w puszczy pielgrzymom ciciy szmer oazy:

Snem serca, o którym si tobie nawet nie ni;

Stró anio czuwajcy nad cichem marzeniem,

Osania je, jak palma, biaych skrzyde cieniem.

To znowu pie natchnieniem i uczuciem wzrosa.

Jak huragan straszliwy ze snu si podniosa,

I przebiega po duszy, jak burza po morzu!

A sny jej eglujce po niebios przestworzu,

Jako ptaki wdrowne przed t pieni pierzchy

I marzenia jak gwiazdy w bkicie zamierzchy,

A tw:,knota, al, rozpacz i smutek i trwoga

Wstay w sercu suchacza, jak na rozkaz Boga,

I poty niem miotay w dzikich uczu walce.

Pókim na wieszczej lutni trzyma wieszcze palce!

Ja mistrz i stwórca pieni, com mia na rozkazy

Najpikniejsze uczucia — najczulsze wyrazy.

Ja król dwików,—dzi ebrak w laurowej koronie,

O jedno sowo prosz i tak bagam o nie.
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Jakbym w tern jednem stówie przeznaczenie cale,

I wielko mia usysze, i szczcie i chwa!

O! przemów—niech mi z ust twych zabrzmi gos
[wyroku,

Lub niechaj usta milcz — pozwól mówi oku!

II.

Skd tobie taka miao — piewaku zuchway.

e rzdzc sercem ludzi—chciae wzruszy skay-

Ska wzruszy tw pieni!—Glarzu szalony,

Skd tobie doni kara bra za wieszcze struny

Olbrzymiej, czarnoksizkiej lutni Orfeusza!

Jelim zgrzeszy—grzechowi wyrówna pokuta.

Ty ska pozostaa, do której ma dusza

acuchem przeznaczenia na wieki przykuta,

Wycierpie musi brzemi mk Prometeusza! —
I chtnie cierpie bd; — nigdy gonej skargi

Nie zanios przed ciebie te spragnione wargi;

Nie dam nawet echa, które w gazach budzi

Gos ponurej rozpaczy, wzniesiony przez ludzi! —
Cierpie bd w milczeniu! — T tylko niewinn,

T jedne tylko prob — t prob dziecinn,

W pacierzu zamiast proby powszedniego chleba,

W modlitwie zamiast modów ponios do nieba;

Aeby sp pamici, krwi moj zbroczony,

Na gazie twego serca zaostrza swe szpony!



DO JEDNEJ, — DLA WSZYSTKICH.

O wiem ja — wiem niestety! wam Laura w pamici.

Modsza siostra Parnasu starszych Muz dziewici;

Szczliwa — dla niej serce pko, i rozdarte

Po dzi dzie jeszcze dla niej krwi i pieni kwili. —
O wiem ja — wam w pamici Laura i Astarte;

A ty moe zazdrocisz losu tej Maryli,

Dla której duch Gustawa tak upad i zmala.

e w grobie jeszcze paka i z mioci szala!

wiem ja — z waszem sercem próno nierozdzielna!

1 ty moj mioci chcesz by niemiertelna; —
Wierzaj wic — gdybym panem móg zosta tworzenia,

I nowy Deukaljon móg wskrzesza z kamienia

Wszystko — co kiedykolwiek nio si na wiecie

Marzcemu o niebie wieszczowi-poecie;

Gdybym wszystkie sny moje móg w gazy powciela,

I nada im postacie, i ywe w nie przela,

Jednbym tylko stworzy — tw bym stworzy posta.

By jak Bóg,—w niemiertelnej—niemiertelnym zosta!...



BOGOSAWIESTWO.

Bogosawiony! — kto jak zimna skaa,

Wielka i dumna — martwa, skamieniaa —
Sercem i czuciem zanie w wasnem onie,

A gow w chmurach tajeminc utonie!

Bogosawiony — i bogosawiona
Rka miertelna, która wskrzesi zdoa
Serce zamare ród wielkiego ona;

Bogosawione oko, które sposzy
Pospne chmury z natchnionego czoa!

Bogosawione, które po nad niemi

Ujrzy raj szczcia i niebo rozkoszy,

I blask, o którym nie ni si tej ziemi!

Bogosawiona, która si omieU
Omyli baczno mych anioów stróy,

I próg przestpi i raj mój podzieli,

I wespó ze mn w niebie si zanurzy!

Ja dni jej blaskiem tysic soc ozoc.
Gwiazd milionem rozjani jej noce;

Tcze stubarwne dam jej za wezgowie.

Pod nogi niebios mych rozciel stropy.

Piorunom ka caowa jej stopy,

A archanioom czuwa przy jej gowie!
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Bogosawiona — która w mojej duszy,

Wzniosej jak wielko — zimnej jak opoka;

Struny drzemicycli tajemnic poruszy,

I gaz na arf zamieni proroka!

Ja j obwiej gwarem milionów

Najczarowniejszych, harmonijnych tonów!

wiat cay dla niej pieniami rozczul,

Ziemi rozdwicz i niebo roznuc;

piewem zastpów do snu j utul,

piewem wesela do szczcia ocuc. —

Bdzie szczliwa! — A kiedy j znudzi

Znane oblicze — znanych miejsc i ludzi;

Na skrzydach pieni stsknion ponios

Jakbym w tern jednem sowie przeznaczenie cae,

Przez niezbrodzone, wonne morze kwiatów,

Pomidzy puszcze palm zielonowose. —
Na jej usugi anioów zastpy
Zejd znów z nieba na dolin Tempy!

Zechceli widzie dalek i mglist

Wielko grobow — wit — po-ojczyst

Ja groby zakln, — a na to zaklcie

Przeszo stu mogi przeamie pieczcie;

Od wieków zgase otworzy powieki

Aeby w pieni y na wieków wieki!

Zechcieli przyszo macierzyst zbada.
Niebu si przed ni ka wyspowiada;
I mody prorok z starego Wawelu,
O nowym wróy bd Zbawicielul



OSTATNI ROMEO.

„egnam ci, egnam! — Dzie biay tak blisko

„Bywaj mi zdrowa — snów moich hurysko —
„Chwil rozstania chciej skróci! —

h „Serce skrwawione i dusz rozdart,

„I pami bior nigdy niezatart;

„Lecz ciebie musz porzuci".

„„O nie — mój drogi! — ja ci kocham tyle —
„ „Przez mio moj — jedne jeszcze chwil,

^
„„Nim si w wiat rzucisz daleki!""

i
„Widzisz — ju soce na wschodzie zabrzaslo,

h „Syszysz — skowronek zadzwoni dnia haso —
„Bywaj mi zdrowa na wieki!"

„„O nie — mój drogi! — to nie by blask soca.
„ „To ksiyc — wierny kochanków obroca —

„„Pod nasze ciele si nogi;

„„To nie skowronek — to mioci ptasz,
„„To sowik szczcie opiewuje nasze —

„„Zosta — o zosta mój drogi!""

? R. w, Berwiski. T. 1,-5.
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„Nie ud mnie — nie ud! — Ja znam t piosenk -

„Ach! ona wita wolnoci jutrzenk —
„Noc plonnycli marze zagasa, —

„Ludzko si budzi! — Syszysz ten gwar dziki?

„Patrz — ksiyc poblad — umilky sowiki —
„Trba zawrzasla! —

„Prdzej, — o prdzej, kocz twoje pieszczoty!

„mier na mnie czeka — ko zara przed wroty —
„Z ez smutne otrzyj powieki!

„Bo biada temu — kogo zmartwychwstanie

„U nóg paczcej niewiasty zastanie —
„Bywaj mi zdrowa na wieki!"



DON JUAN POZNASKI
POEMAT BEZ KOCA

But .laisser aller"—knights and dames I sing
Such as the times may furnisch.

Byron.





PIE I.
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Euripides.

Ach! — To westchnienie nie mój bohater,

Lecz ja wysyam a za Styx;

I wzywam ciebie — o! alma mater,

O Venus, alma genetrix!

Przychod i wspieraj — ty i twój nagi.

Twój srebrnopióry podlotek;

Niech was nie trwo grone uwagi

Mdrych bab — starych dewotek;

Niech was nie udzi wierzchnim pozorem

Cnota skromnoci nazwana;

Co w dugiej sukni chodzi wieczorem,

W biaej spódnicy od rana.

Nie zawsze biay kolor spódnicy

Jest niewinnoci kolorem:

Nie kady ubiór, dugi przy wiecy.
Dugim bez wiecy ubiorem. —
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Niejedna z naszych skromnych purystek.

Któr wasz widok rumieni,

Pod dug sukni zgubia listek,

Nim go szron zwarzy jesieni. —

Wic i bez Ustka — byle z przepask.

Ty, i skrzydlaty twój trzpiotek.

Przybd i swoj zaszczycaj ask
T pie mioci i plotek. —

Mio chc piewa; — o, alma mater;

A czas przyjazny ucieka!

Ju niecierpliwy pieni bohater

1 bohaterka nas czeka. —

Ach! jake czule — jake namitnie

Wyznali sobie sw mio!
Jabym to wszystko zamilcza chtnie.

Gdyby nie zdarze zawio.

Która szczególnym wypadków stekiem,

Z t mnie zwizaa powieci;

Bom i ja raz by sabym czowiekiem,

Kochaem — próno niewieci. —

Dzi mówi próno, — lecz przed kwartaem,

Gdyby si by kto omieli

Nazwa t mio prónoci szaem;

Bybym mu, jak psu, w eb strzeli.
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Bo przed kwartaem, jak kady inny,

I jam si kocha — w aniele!

A by to anio taki niewinny,

Jak w katolickim kociele. —

Wtenczas, dalibóg, em bardziej kocha.

Ni Mars, gdy w zdradne wpad sieci;

I gbiej wzdycha i goniej szlocha,

Jak wszyscy nasi poeci.

Cokolwiek zatem na ten serdeczny

Wypiewam wiatu dzi temat;

Wypiewam moe zy, niedorzeczny,

Ale prawdziwy poemat.

Bo e poemat — nawet co zrzadka,

Nadzwyczaj czuy i tkliwy —
Nic w tern dziwnego — lecz w tem zagadka,

e to poemat prawdziwy.

Czego imiennie mógbym wam dowie;
Lecz zamiast ludzi obnaa,

Pozwalam raczej i rzecz, i powie
Za moje wasne uwaa.

Ten tylko wybieg maleki zrobi,

Dla omylenia pogoni.

e bd mówi w trzeciej osobie,

Gdzie mowa o nim, lub o niej.

A jak zaczem, prowadz dalej.

Mniejsza, em zacz w poowie —
Bo do jest wiedzie, e si kochali; —

Co si odkryo w rozmowie.
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Leccej z ros na westchnie fali,

A podchwyconej przeze mnie,

Z której poznaem, e si kochali,

A kochali si wzajemnie.

ByJo to jako — nie pomn dobrze.

Którego w roku miesica;

Tyle wiem tylko, e nie w Oktobrze, —
Bo noc to bya z tysica

I jednej nocy — tysiczna druga.

Ta pena czarów — uroku; —
W powietrzu jaka rozlana struga

Woni wiatoci i mroku.

Nad ziemi lekki srebrnej mgy tuman,

Po trawach rosy krysztay.

Niebo zamglone — ksiyc zaduma,

Z pod chmur wyglda niecay, —

A wokó cisza; — tylko wiatr z lekka

Po liciu szemra i brzcza,

I gucho blizka szumiaa rzeka,

I sowik w gaju gdzie jcza.

Byo to jako — a zreszt mniejsza,

Czy w kocu maja czy kwietnia;

Do, e to bya najrozkoszniejsza.

Prawdziwie polska noc letnia.
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Noc polska wszystkich nocy powaby,

I wszystkich krajów ma wdziki:

Muchy — komary — chrabszcze — aby,

Bbny — a nawet bbenki. —

Nie wiem, czy w takiej klasycznej chwili

Ponad komary, owady,

LeciaJ ów Troi do swej Troili,

Na skrzydach czuej tyrady;

Lecz to wiem pewno, e w takiej chwili.

Okryci gstych drzew oz,
I on i ona z sob mówili.

Nadzwyczaj czule, cho proz.

Mówili z cicha, — lecz e wiatr dmucha.

Wanie od strony dbrowy,
Przetom niechccy caej podsucha

Dwojga kochanków rozmowy.

Mówili zrazu nienajwyraniej

O jakich uczu ekstazach;

Co o mioci — co o przyjani —
A wszystko w ciemnych obrazach.

Lecz z kad chwil janiejsze wiato
W te si obrazy zlewao;

On je wymow dzierzga i na to

Rzuca oczyma tak miao.

eby i Rembrant nie by w tym razie

Mistrzostwu jego móg sprosta;

Bo tu sam malarz, w wasnym obrazie,

Najwybitniejsz mia posta.
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Ogie wrza w kadem krwi jego ttnie,

Ogie wrza w ustaci — w spojrzeniu;

Patrza namitnie — mówi namitnie;

Ona suchaa w milczeniu.

Tu przedewszystkiem wyzna naley,

Bo to nielada zaleta;

e ona bya, któ mi uwierzy?

— Wcale niezwyka kobieta.

Wysza nad marne przesdy wiata.

Gardzia form przyjt:
W blinim uznawa nie chciaa brata,

Ani uchodzi za wit.

Syszaem póniej — nie rcz wszake.
Czy to prawdziwe s wieci.

e prócz przyszoci, stao tam na grze

Przeszych lat blizko trzydzieci,

I reszta wdzików!... Na poniterce

Rónych lancknechtów i sztosów.

Przegrawszy modo — dzi na gr losów

Stawia rk i serce. —

Stava mao — mniej jeszcze pragnie,

Zrzeka si mitry ksicej —
Nic wicej — tylko paroUk zagnie

Ze sowa kocham — nic wicej

!

A sowo kocham atwo si powie —
— Zacza panna Aniela,

Która, jak Chrystus, w tern jednem sowie
Tysice godnych obdziela.
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I jeszcze w kocu — (tu niechaj ksia
witych nadstawi mi suchów) —

W kocu uzbiera jeszcze dla ma
Z jakie pi koszy okruchów! —

Niech i tak bdzie! — wiata caego

Zosta bocianem — niezdrowo!

Zreszt, to kocham — Bóg wie dla czego.

Jednak przeliczne to sowo.

Jest to cudowny mioci mostek,

Ponad przepaci rodzaju,

Po którym mody wkracza podrostek

Raz pierwszy z ziemi — do raju! —

Czy nasz bohater w dwudziestym roku.

Przej go si miao odway?
Nie wiem — lecz tyle widziaem z boku,

e dra — cho ogie mia w twarzy.

A co syszaem — przyznam otwarcie,

e dr przy samej ju wzmiance;

Jabym dalibóg nie móg i w arcie

Tak si zaklina kochance.

Bo te zaklcia i te kochanki.

To niebezpieczne s arty;

Prosz no wspomnie na witezianki,

Albo na widmo Astarty.

Astarte — pieko?... quod non, per Baccol

A jeszcze gorzej w jeziorze —
Za ycia kocha — to jako tako —

Ale po mierci — bro Boe!
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Dawniej, przyznaj, e byio w modzie

Kocha tale wiernie — zaciekle.

Lecz dzisiaj troch za zimno w wodzie,

A za gorco nam w piekle.

Nie kocha zatem?... jakto — i wcale,

I nic nie kocha i za nic?

Ach! gdzie tam; — kocha zapamitale.

Kocha bez miary — bez granic —

Lecz nie przysiga! — to moja rada;

Bo kto przysig naruszy.

Ach, biada jemu za ycia, biada,

I biada jego zej duszy!

On — czy tej caej nie znal balady,

Kiedy si kocha zaczyna;

Czy mniej dba na jej rady i biady —
Do, e si strasznie zaklina —

Przez krew, co z wszystkich serc dotd cieka.

Wszystkich Gustawów — Werterów;
Przez wszystkie mki — przez wszystkie pieka,

Dantów, Dantyszków, Homerów —

(Crsmu Homerów?... Otwarto szczera,

A raczej szczero otwarta.

Wyzna mi kae, em tu Homera
Wspomnia dla rymu — bkarta

(Co rzekszy krótko i nawiasowo.

Dla tymczasowej odsieczy

Przeciw krytyce, — cofam si zdrowo,

I wracam prosto do rzeczy):
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Kl si daremnie; — czyst Westalk

Prdzejby od niej by wzruszy! —
— Tak wódz, niejedne gry przegra walk,

e nazbyt siom swym tuszy; —

Póniej — na swego wspózapanika

Nim cios niechybny wymierzy;

Pierw skryte jego plany przenika,

Zdradnym obrotom nie wierzy; —

Sam si maskuje — powciga zapa —
Zgubne zasania czeluci, —

A gdy go wreszcie do matni zapa.

Ju wicej zdrowo nie puci; —

Podobnie ona — nieubagana,

I nazbyt dugo niezgita;

Cho trzykro przed ni pad na kolana,

A mia pantalon od wita; —

Cho rce ama — cho si zaklina —
Tak bardzo bya ostron.

e i kwas pruski — e i pugina

Wspomnia po trzykro — napróno

Ale jak straszna — nawalna burza,

Im gbiej piorun swój kryje —
Im dalej chwil ciszy przedua.

Tern goniej w kocu zawyje; —

A gdy si wyrwie z czarnych chmur ona,

W huku piorunów i grzmocie,

Dsa si — zyma, — póki nie skona

W ulewnym deszczu j — bocie; —

_
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Podobnie u niej — burza, co skrycie

W gJbi si serca zbieraa.

Zabysa wreszcie na ócz bkicie
I w sowie kocham zagrzmiaa! —

A wtenczas obaj — i on i ona —
Jak dwóch przeciwnych gór rzeki,

Ody sobie w mokre wpadn ramiona,

cz si z sob na wieki;

Tak mówi wtenczas — i on i ona

W wzajemne padli objcia!

A noc to bya — i z gwiazd korona,

Jak na obrazie poczcia.

Byszczaa wietnie ponad ich czoem
Proroctwem bhzkiej hosanny! —

A e on nie by paskim anioem,

Ni ona pann nad panny —

Wic to umniejsza moj bezbono.
em pocz duma i bada.

Czy w zwiastowaniu jest pewna mono,
I jak j sobie wykada?

Dumaem dugo — i prawie, prawie

Caego-m doszed sekretu;

Moe go nawet wiatu wyjawi,
Ale nie dzisiaj — i nie tu!

Bo na klasycznych wiczony wzorach,

Nad wszystko ceni porzdek,
I wiato — nawet w ciemnych kolorach,

I nawet w bredniach — rozsdek.
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Niech wic romantyk, jako chce skacze

Z koca do koca piosenki;

Lecz e mnie tutaj wanie rozpacze

I Jzy potrzebne i jki —

Wic si zatrzymam, dopóki wiadka
Nie wysuchacie w ksiycu.

e si tam wszystko wio jak z patka:

zy — jki — rozpacz na licu —

A nawet, — moe niejeden powie.

e to jest wymys poety,

Przysigam jednak, tam byy w mowie
Nawet — tak, nawet sztylety!

„Ach, ja mam sztylet!" — To mówic z wosów
Dobya sztylet misterny,

I przysigaa wobec niebiosów.

e by i bdzie jej wierny.

„Jeli mnie zdradzisz, ja tym sztyletem.

Przysigam — skocz to ycie!"
I ja przysigam wicie, e nie tym —

Ach, bo to bya... zgadnijcie! —

Bya to, mówic po prostu — szpilka!

Ronem by moga na kara —
Lecz uywana ju przez lat kilka.

Tak si nareszcie przytara.

e atwiej socu byoby zgasn,
W ostatniej nawet iskierce,

Nili tej szpilce skór zadzrasn.
Có przebi gorset i serce!
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A nota bene, tego sekretu

Nikt z czytelników nie wiedzia.

e u niej midzy rbkiem gorsetu

A sercem — dyabli byJ przedzia! —

Byo to naksztat... Dokocz zaraz,

May zrobiwszy dodatek,

Bo widz w oczach panien ambaras,

A gniew w spojrzeniu matek. —

Widz — a nawet co gorsza — sysz
Gony krzyk na m zuchwao;

Lkam si — przecie koniec napisz.

Bo nic w poezyi nad cao. —

Te wszystkie rysy, szkice, uamki —
Wszystkie wyimki, wyjtki, —

Te poetyczne na lodzie zamki,

Jakie bez koca pocztki.

Niechaj kto moe, wierzy w te gocze ^
Przyszych poetów jutrzenki;

Ja rzecz skoczon lubi od rki,

A wic i moj zakocz.
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,Wisst ihr, was mich Poeten

Erst recht erfreuen sollte?

Diirfst' ich singen und reden

Was Niemand hóren wollte."

Gótht.

Skoczy—skoczyem.—Lecz jak i na czem?...

Nim z drug pieni wyrusz,
Tych wtpliwoci jasnych tumaczem

I wasnym sdzi by musz —

I wasnym sdzi! — O! wynalazku

Bez granic, koca i miary.

Co bicz nareszcie ukrci z piasku

Na konie z dymu i pary.

O wieku wiata, co ciemne gowy
Dopóty smaga tym biczem.

Póki nie przyzna rozsdek zdrowy,

e nic jest czemsi — co niczem —

O wieku odkry, co twymi cudy

Tak wszystkie zuy kuglarstwa,

e Panu Bogu nawet na nudy

Nie pozostao lekarstwa —
R. w. Berwiski. T. 1,-6.
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Wieku mdroci — wiatoci prysma —
Palma ci twoja wydarta!

Zgasiy blask twój dwa czasopisma,

I redaktorów pól-czwarta! —

Zgasiy, mówi — odkryy bowiem

Rzecz, znan wprawdzie potrosze;

Lecz nim odrycie owo opowiem,

Pierw czytelnika przeprosz.

e przerywajc powieci wtek.

Pie t zaczynam ukosem.

Tak, e jej koniec i jej pocztek

Bdzie to istna pi z nosem.

Grzech mój w niniejszej wyznaj strofce -

Lecz suc rymom i lince,

A przytem Polak — wol manowce,

Ni proste, bite gocice.

Krty manowiec — dyszel rzemienny —
Komin, z którego si kurzy.

Kuchnia — piwnica — kielich strzemienny

Ot i epizod w podróy. —

Mniejsza w podróy — dobrze i w pieni

Patrze komina i dymu;

Czsto wieszcz o tern nawet i nie ni.

e dym mu pomóg do rymu —

A rym jest gociem przynajmniej u mnie

Nader szacownym, bo rzadkim;

Gocinno sama kae cho skromnie

Skromnym go przyj obiadkiem.
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Cho wic nie w por zawita czasem,

Zamiast go z niczem odegna,

Wol jak teraz tylko nawiasem

Przyj go, cisn, poegna —

Vale et fave! — A nu spachaczem —
(Wyraz ten staro-sowiask

Objaniam prob i odsyaczem:
Patrz Linde, Jungman, Trojaski).

Wracam do rzeczy odkry. — A zatem

W Poznaskiem, wierz mi lektorze,

S literaci — a literatem

Nie kady jednak by moe. —

W Poznaskiem jednak,—ach! w tem Poznaskiem,
W tem naszem polsko-germasko,

Arysto - demo - kratyczno - pasko -

Filozoficznie -kapaskiem.

S ludzie — s wic i Hteraty!

Jeli dowodów chcesz gwatem.
Za sze talarów prenumeraty

Wszystkich zakupisz ryczatem —

Wszystkich od razu! — I jeszcze w targu,

(Gdzie bowiem idzie o ycie.

Tam handel trzeba budzi z letargu)

W targu dostaniesz — odkrycie.

Ach, ale jakie! — Odtd na wiecie

otrostw, ni otrów nie bdzie.

Co wicej nawet gupców! — a przecie

Bd i sdy i sdzi. —
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Ach, ale jakie! — W kt sawne ury,

W kt prokurator i wiadki —
W kt inkwizytor: knut i tortury.

Wizienia, kraty i kratki —

Bd to sdy,... lecz lepiej zrobi.

e zamiast w dugiej omowie.

Przykad ich ywy podam na sobie

I e tak zaczn: „Panowie,

Publiczno gupia! (Jeli z was który

Midzy publiczno nos wrazi.

Daj mu sowo honoru z góry.

em go niechccy obrazi).

Publiczno gupia, — a gos publiczny,

Lud, wikszo — czcza to chimera;

Skir z czasów Piasta w Polsce dziedziczny,

Na któren szlachta wymiera! —

Wikszo — opinja... i gdzie? w Poznaskiem!

I w czem?... w uczonym zawodzie!

Gdyby to jeszcze co o szampaskiem.

Co o , o modzie, —

Gdyby nareszcie o rzepach, grykach,

A po naszemu taterkach.

Lub o baranach — a raczej trykach,

Gdyby nakoniec o perkach;

Nicbym nie mówi, — bo jest w tej mierze

I u nas rozum publiczny;

Syn go po ojcu w puciznie bierze,

Jeli ma folwark dziedziczny;
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Tu tradycyjnym rzdzi si torem,

Dzie caJy sieje, lub sprzta;

W blizkie ssiedztwo jedzie wieczorem.

Gdzie zwykle romans si plta. —

Moda matka — lub stara panna —
Czasem daleka kuzynka —

Najczciej jaka garderobianna —
Jaka Mamzela, Asynka; —

Sprzyja-li pora, — to smycz i charty,

Strzelba na wiosn i w zimie;

Sota-li, pó dnia przegra si w karty,

Druga poowa przedrzemie! —

Tak ywot paski — ywot mozolny

W próniactwa zwija si krek —
A wporód nudów, i chwili wolnej

Nie masz do nauk i ksiek. —

Zreszt co po nich! — Naszym naddziadom

Wystarcza z kordem sens zdrowy —
Nieprawda, panie ojcze, — ty wiadom,

Co moe rka bez gowy. —

O tak, herosie z pod Ostroki,

Z pod Dbu, Iga, Grochowa,

Wawrzyn do kadej przypinaj rki —
Lecz có na gow?... ach! gowa...

Mniejsza o gow, kiedy s laury —
I có e nie ma ojczyzny,

Kiedy po stajniach s Bucentaury,

Po twarzach marsy i blizny! —
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Bi si pan, ojciec — syn si bi bdzie —
Ilu kpów — tylu onierzy!

Kady, przysigam, konia dosidzie,

Niech no kto alarm uderzy. —

Wic po co czyta? — Biedny literat

W ostatniej losu potrzebie,

Ody nikt nie czyta, musi rad nie rad

Czyta i sdzi sam siebie —

A zwaszcza sdzi! — o! wynalazku

Przemylnej giedy Parnasu,

Co bicz krytyki ukrci z piasku.

Bo szkoda byo atasu;

Cze ci! — Ja wieku syn niewyrodny,

Czowiek postpu niegupi —
Syty mdroci — lecz chleba godny,

Woam: panowie! kto kupi?

Ot, towar pikny! — bo prosz panów

Co za materya przehczna!

Przytem dla wszystkich i pci i stanów

Jak niesychanie praktyczna!

A jak skoczona!... jak?... to pytanie,

Nim z drug pieni wyrusz
Rozstrzydz przyrzekem; tutaj wic na nie

Krótk odpowied da musz.

Jak?... przecudownie!... I choby wszystka

Pikno mej pieni i wtek,

Niewarte byy suchego listka

Z owych Gustawa pamitek;
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Choby wiersz kady, — ten wiersz mój gadki,

Twardym si zdawa, jak gruda —
A wymuszone rymy i spadki,

A rzecz zbyt tusta, lub chuda; —

Chobym by zacz nieromantycznie,

A piewa nie po—eolsku;

Skoczyem jednak patryotycznie.

Skoczyem czysto po—polsku —

Bo nie skoczyem! — „Brawo ci, brawo —
narodowy nasz wieszczu!"

Krzykn rycerze, co pod Warszaw
Przez trzy dni stali na deszczu

Bomb i granatów; — a dnia czwartego

Skoczyli wedug zwyczaju

Szlachecko-polsko-narodowego —
Bo nie skoczyli dla kraju!

A byo ich tam sto razy tyle

Co owych synów Hellady,

Którzy... lecz o tem niech Termopile

wiadcz, — kto poszed w ich lady?...

Kto?... z naszych aden! Rzecz oczywista,

e wszystkich szkoda, lecz gdyby
W tylu tysicach, cho tylko trzysta

Byo walecznych, mogliby...

Prawda! lecz choby polegli wreszcie,

1 wszyscy poszH do gazet.

Byoby w Polsce najmniej wsi dwiecie

I dusz bez panów kilkaset. —
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A brzydko umrze, gdy piknie yiem
Z cudzych darmochów i danin. —

yj wic motochu! — Lecz carpe diem! -

Naucza pewien Rzymianin. —

Korzystaj, z chwili — bo chwila pynie,

riayta ^si — wszystko ucieka; —
wiat, ziemia, soce, niebo przeminie —

Wieczno je schonie, jak rzeka,

Kiedy ulewnym deszczem gór wzbierze.

Pochania w dzikim swym biegu,

I te potne stu burz szermierze:

Dby szumice u brzegu,

I ten niewinny kwiat niezabudki.

Ukryty w trawek spowicie.

Co niewidziany, may, cichutki.

Jak cicha mio rós skrycie. —

Jak cicha mio! — O, moda Parko,

Której si Eden uchyla.

Dopóki serce twoje poczwark.
Korzystaj z chwili — motyla —

Bt. chwile lec — godziny pyn,
A cho chwil szczcia nie liczem;

Cho dla kochanków wieczno godzin.

Chwila wiecznoci — czas niczem

Czas jednak dugi, a mio krótka —
Waszych spytajcie si matek;

Có im zostao dzi z niezabudka,

A gdzie ich mio — bawatek!
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I mnie spytacie — Boe, mój Boe,
Co to za dziwne bym rzeczy

Móg wam powiedzie — i powiem mo
Dziwne, a krwawsze od mieczy!

I wiem, e gdybym tak, jak je oto

Tutaj mam w duszy przytomne,

Te Izy, rozpacze; ten blichtr z pozot:
f.

Owe przysigi niezomne;

Gdybym to wszystko odkry przed wiatem.

Cho bezwstyd dzisiaj j wspiera,

Kady jej wyraz byby jej katem.

Prgierzem — kada Utera!

Lecz o tern póniej. — Tu czas, bym wróci
Pod te jawory — w ów szpaler,

Odziem ich w ostatniej pieni porzuci,

Gdzie poematu kawaler

A dotd u nóg nadobnych klczy,

Jak klcza w pieni mej pierwszej,

Bdzie to temu jako mniej-wicej.

Trzysta szedziesit sze wierszy.

„To by nie moe!" wrzanie ród trutni:

Im pan recenzent i krytyk,

Kontent, e mojej muzie i lutni.

Cho jeden dosta si przytyk.

„To by nie moe! — Chybaby MadaJ
„Wytrwa na klczkach tak dugo;

„Lecz serce — mio?... o tem nie gadaj —
Serce i mio nie sug".
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„Zreszt, najwyszej mioci zapal

„Zgasby i w tobie, mój panie,

„Gdyby ci jedne nog kurcz zapa,

„A druga cierpa w kolanie!"

Ha! skoro sami wpadlicie na tor,

Mimo przeciwnych zarcze;
Ody i on nie jest wielki amator

Dugich modlitew i klcze;

Przeto, chcc nie chcc, przyzna wam musz,
e wci nie klcza. — Lecz tutaj

Sekret Parnasu gór przydusz,

Nieodgadniony, jak Tukaj. —

Bo mi mój arcy-mdry wydawca.
Sam autor, krytyk i piewca,

W literackiego gotów by krawca

Zmieni si nagle i w szewca,

By mojej muzie, cho ostro kutej

Na wszystkie cztery kopyta.

Kurt przykroi i uszy buty.

Nim j pubhczno powita;

Twierdzc, e prdzej wielbd-dromader

Przejdzie przez otwór iglanny,

Ni mój Don Juan, cho pikny nader.

Przez rce matki do panny! —

Nie chcc tej smutnej sysze pogróki

Z ust pani matki, lub ciotki,

Lub pod panieskie kry si poduszki,

Zkd uró mogyby plotki;
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Wo1q od razu twej przepowiedni

Zawierzy, panie wydawco,

I by zgorszenia nie sta si sprawc,

Na cay ustp poprzedni.

Paszcz grobowego zarzucam kiru,

A wiersz, co tutaj umiera

W czechle biaego grzebi papieru —
O czem chciej przestrzedz zecera.

On klcza, — ona... ach! jake inna,

Jak promienista i blada;

Niby niewinna i niby winna.

Niby nierada i rada.

Na czole jakiej wiatoci promie,

A pod nim mroki i cienie;

W ustach gorczka — a w oczach pomie,
I jakie sodkie omdlenie —

Jakie pól-zmarcia i pó-oycia,

Jakie „zamao" i „zado" —
Co potpienia — co wniebowzbicia.

Co — niby smutek i rado —

A pier wzniesiona, — sn uczu fala

Ledwie w swych brzegach si mieci;

A tak ruchoma, e sycha zdaa.

Jak zbkem sukni szeleci.
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Wzdycha i sabnie, — i na pie drzewa

Wiotk kibici si soni,

I tak wyglda, jak niegdy Ewa
W cieniu swej rajskiej jaboni, —

Ów zakazany owoc gdy zjada,

Spojrzy, a oto — o cuda!

Adam... i raczka spieka i zblada;

(Co dzi nie kadej si uda) —

Podobnie ona — sponiona, blada —
Twarz bia rczk przesania,

I drcym gosem wyrzeka biada,

1 w ciche ozwie si kania. —

„Ty paczesz?... nie pacz, nie pacz na Boga!

„Bo kada za twa, tu spywa,

„Tu w serce moje — i tam, o! droga,

„Ogie mioci zalewa". —

„Nie pacz, o nie pacz; — bo cho twój Eden,

„I pieko z tob podziel,

„Lecz zy i szczcie — to na raz jeden,

„Ach! to za wiele — za wiele!"

„ „Za wiele, mówisz, — o! ty okrutny,

„„Wic si nie ali, nie smuci; —
„ „Ty taki mody — sercem rozrzutny,

„ „Gotów zapomnie, porzuci."
"

„Ciebie porzuci — zapomnie ciebie,

„I zama luby niezomne?...

„O pierwej Boga mojego w niebie,

„I pierwej nieba zapomn!"
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„Porzuci ciebie! — jaka potga

„Zdoa rozerwa te serca?

„Niechaj si pieko samo przysiga,

„Niech wiat — niech pody oszczerca..."

Tu drgn, — bo jaki szelest z uboczy

Niemile wpad mu do ucha —
Drgn i w ciemnociach utopi oczy —

Patrzy przez chwil i sucha —

Sucha przez chwil — patrzy — i naraz

Zerwa si — skoczy — obróci —
Mign raz drugi, — przez rów i taras

Jednym si skokiem przerzuci,

I przepad w polach, — a pola wokó
Guche i nieme; — na niebie

Tu owdzie chmurka, jak lotny sokó

Skrzyda w bkitach gdzie grzebie.

Coraz to bledsza — zna ranek blizki,

Rosa rzsisto opada —
Mgy si podniosy — a gwiazd poyski

I twarz ksiyca poblada. —

A midzy ziemi i niebem caem
Taki si tuman rozwin.

Jakby duch Boy srebrnym wód waem
Niebo i ziemi opyn. —

Wic on, co dotd, jak Salamander

W ogniu swych wasnych dz pon —
Teraz, jak nowy polski Leander

W traw Holesponcie uton.
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I znikn we mgach! — Tak kiedy nurka

Na wygadzonej wód szybie

Wród zabaw ptasich sposzy trzask kurka,

Lub oko ludzkie przydybie •

—

Zaledwie spostrzeg — plusn, i ciegiem
Mokrej si nakry topieli.

I gdzie dopiero pod drugim brzegiem

Z dugiej wydysza kpieli;

Tak on, gdy nura uci w pokosy
I w traw uton gbinie,

Dopiero z potu i chodnej rosy

W bliskiej si otrzs wioszczyznie;

Ody przed pochyym stanwszy domkiem,
(Dom ten mia z aski rodziców,

A raczej tego, który jest trzonkiem

Polskiej familii Dziedziców)

Wpad do mieszkania; — a jak w Upicie

Po brudnej trupa skorupie

Poznaby cae szlachcica ycie.

Co niegdy mieszka w tym trupie;

Tak tu z mieszkania! — Pokój niewielki,

Z nizkim i brudnym puapem, —
Piec, cztery kty, w ktach butelki.

Na drzwiach pk kluczy z charapem

Stó — kilka krzese — na stole karty.

Przy nich omotu rachunki,

I Mickiewicza Dziadów tom czwarty,

I dwa numera pism Pszonki.
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Tak mieszka Juan, i y szczliwy
Dopóki nie zna mioci,

Mia noc spokojn — dzie nietskliwy,

Czasem ssiadów i goci.

Najczciej nudy. — Dzi prdszym ciodem

Zdradza niepokój w swem onie;

A cio mu rosa poranku cliodem

Oblaa czoo i skronie,

Jednak po owym nierównym kroku.

Po tym nieadzie — po fali

Co pier rozda, a byska w oku,

Zna, e ta gowa si pali,

A w piersi burza! — To siad, to wstawa,

Zaledwie pozosta, znów siedzi —
Ach! bo to z sercem nielada sprawa,

A Juan z sercem si biedzi. —

Biedzi si — drczy; wreszcie na óko,
(Tragiczniej mówic na oe).

Upad i gow nakry poduszk,

Nakry, lecz zasn nie moe.

Nie moe zasn; — porwa si, spojrza —
Na stole papier — atrament;

I wielki zamiar w duszy mu dojrza

Zosta poet i lament

Serca napisa. — O! nie skrzydlaty

Sodkich udrcze i cierpie;

Maju modoci, bogatszy w kwiaty,

Ni w owoc pónych lat sierpie —
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Któ ciebie nic zna, — któ z twojej czary

Czarów mioci nie wyssa,

I któ twe widma — rozkosze — mary.

Któ je wypiewa — wypisa!

Juan chce pisa; — okie na stole,

A czoo opar na doni,

I oko w niebie utkwi sokole,

I za natchnieniem w lot goni —

Goni, a gonic przygryza pióra,

A przygryzajc pier wzdyma,
Nakoniec zacznie tak: „O! ty, która" —

Zacznie i nagle si wstrzyma.

A gdy si wstrzyma, duma i myli,

A gdy si dobrze namyli —
Spojrza — raz jeszcze rozway cilej —

I co napisa — przekryli. —

A gdy przekreli — okie na stole

I skro znów opar na doni,

I oko w niebie utkwi sokole,

I znów za rymem w lot goni —

Goni, a gonic przygryza pióra,

A przygryzajc pier wzdyma,
I znów zaczyna tak: „o! ty która" —

I znów si nagle zatrzyma. —

A gdy si wstrzyma, duma i myli,

A gdy si dobrze namyli —
Spojrza — raz jeszcze rozway cilej,

I co napisa — przekryli!
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PARABAZA.

Na tern si koczy manuskrypt, z którego

Drukowa daem niniejsze dwie pieni,

Jako wydawca, — o czem troch wczeniej

Przestrzedz ju chciaem czytelnika mego,

Aby nie myla, e mnie przez to zrani,

Cho Don Juana w czemkolwiek nagani. —
Wolno o niego spór toczy z autorem.

Bye mnie przyzna, em wydawców wzorem.

Bom oddrukowa bez najmniejszej zmiany

Cay manuskrypt, który le pisany

I nieczytelnie, w dziwny bardzo sposób

Do mnie si dosta. —

Byo to w karnawa.

Ja w miecie wanie, dokd wielki nawa
Spyn i licznych i rozlicznych osób,

A zwaszcza kobiet; — za niemi, jak zwykle

Bywa, e powój z kwiatami si wikle.

Przybya modzie, — a modzie, dalipan.

Wcale niczego; — i jeli panienka

Bya, jak róa, kiedy w kwiat rozpka,
To przy niej chopiec pewnie, jak tulipan. —



12

Dalej — jeeli chcesz uy jzyka

Kwietnych przenoni — byszczy zoto-strojna

GJowa matrony, jak kwiat sonecznika;

Obok jak aster, twarz papy spokojna

Powanie patrzy na ten ywy zielnik

Ruchomych kwiatów, w którym krotochwile

Swoje miewaj róe i motyle,

A czasem ludzie. —

Lecz moe czytelnik

Ciekawy byby dowiedzie si wreszcie,

W którym to kraju, i w jakim to miecie

Ludzie szczliwi yj, jak w kwietniku

Niewinne kwiaty. — O mój czytelniku,

Nie pytaj o to — i daruj zarazem.

Jelim ci zudzi porówna obrazem. —
Co to za kraj ten? — ja tam dugo siedzia,

1 kraj i ludzi poznaem dokadnie.

Wic wiem, e gdybym co za kraj powiedzia —
O! nie chciej, nie chciej — lub zasona spadnie!

Na sam dwik tego jedynego sowa,

Taka w nim przeklestw zawarta jest sia,

Ponuro ciebie owionie grobowa —
W oczach ci stanie stu wieków mogia
W uszach stu wieków zajcz ci pacze,

I miech szatanów i ofiar rozpacze!

Co to za kraj ten — co za kraj?... niestety!

To nie kraj aden — ale cmentarz stary.

Po nim przeszoci przechodz si mary
I próchna wiec i biel szkielety! —
A to peznce, poród trupów bractwo —
Mylisz, e ludzie?... cho z ludzkiem obliczem,

Ono do ludzi niepodobne niczem.

To — ród zgnilizny wylge robactwo. —
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Widzisz, jak peza, roi si i rusza.

Jak w trupich trumnach kem pamici wierci

I ycia szuka ród przybytku mierci —
Mylisz, e yje?... zapytaj, gdzie dusza,

1 gdzie ich serca?... Oh! gdyby je mieli,

I gdyby czuli chocia tylko tyle.

Co czuj prochy umarych w mogile,

Kiedy si niemi poda chciwo dzieli; —
Gdyby to czuli, czyliby cierpieli

Tyle zniewagi i siebie i owych,

Co przebudzani z cichych snów grobowych,

Gosem rozpaczy wzywaj
Na witokradzk rk, która burzy

Nawet grób wolnych — za krew, co si kurzy

Po dzi dzie jeszcze wiea i gorca,

Cho przelewana ju od lat tysica —
Krew odkupienia mczeska i wita,

Krew w dobrowolnej niesiona ofierze

Bogu wolnoci za ludzi — bydlta,

Którymi stare kupczyo przymierze. —
T krew, t wielko powice i dumy.

Tego olbrzyma przeszoci, co zmary
Gronym jest jeszcze — te ciasne rozumy

I w piersiach zmieci miayby te kary?...

Zmieci i uczu — oh! gdyby uczuli,

Czyby spokojnie patrzali na zbójców,

Kiedy starszego brata w pta kuH

Za to, e pami szanowa swych ojców!

Nigdy, ach! nigdy — nie wierz czytelniku —
Nie wierz pomimo haasu i krzyku. —
Ja ich znam lepiej — ja tam nie sto razy

Byem w tym kraju, — wic i kraj i ziemi

Poznaem dobrze — a najlepiej pazy,



Co j zalegy — jakie dziwne plemi
Istot umarych i umarlo-ywych.
Bardzo drczonych i bardzo cierpliwych.

Których wasnoci, cnoty i niecnoty

Jeli dasz ucho, opisz do joty. —

Wystawe sobie naprzód kraj szeroki,

Polisty, leny i nadzwyczaj yzny —
Na stray jego góry i opoki.

Na skrzydach niebo i morskie gbizny —
A w onie ródo pynce przed wiekiem

Zdrojem wolnoci i miodem i mlekiem. —

I
W takim to kraju, — jak mówi przed laty,

I

Mieszka lud wielki, mony i bogaty —
I

Krwi nie aowa — chleba nie by godny,
1 Za domem sawny, u siebie swobodny —

Rolnik w pokoju, a w polu obony.
Gociom gocinny, ale gronym grony!

Ktoby nie wierzy — niech zapyta karku,

Na którym staa noga Dawidowa —
Czy ty zapomnia o tym niedowiarku,

e wtenczas spada Goliata gowa; —
A i-ho z kaduba strasznego olbrzyma
Wylk si potwór, co wiat w szponach trzyma.
Czy ty pomyla, niepomny tych czynów.
e on dzi plag jest i Filistynów?...

Dzi straszno spojrze w dzieje tego ludu —
Tyle tam wiata w dalekich dni zmierzchu,

I tyle cnoty w gbiach — a na wierzchu,

Tyle wystpków, podoci i brudu —
Tylu nikczemnych, e chobym by zdolny
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Skreli ich obraz i poda nauki,

Z którychby widzie mogy póne wnuki,

Jak niewolnikiem staje si lud wolny —
Nie chc — bo pierwiej poruszy by trzeba

Najgbsz otcha najgbszego pieka,

Wycieczy hto i cierpliwo nieba,

Zliczy z kad, co z ócz ofiar cieka —
Wskaza krwi braci kupczcego brata.

Matk, gdy blada i miertelnie sina,

Konajc u nóg wyrodnego syna.

Przepowiadaa bUzki koniec wiata!

I woajcy z ni do podej tuszczy

Gos napomnienia, dzie sdu si zblia.

By wycie wylno przybiU do krzya!

Gos ten by gosem woania na puszczy —
Stao si — wolno na krzyu rozpita

Skonaa w mkach, a lud poszed w pta.

Wróg go ujarzmi, nie si orów.
Lecz nikczemnoci i podoci mów.
Zepsuciem niewiast — i przez matek winy.

Co swej Ojczynie takie day syny.

Odtd po latach wystpków i zbrodni

Nastay lata pokuty i kary —
Lata okropne — bo cho kary godni,

Ludzie ci cierpie dopenili miary. —

Widziaem nieraz, gdym w ich kraju bawi.

Jak kark, co dwiga mia królów purpury.

Dzi pod razami siepaczów si krwawi.

Jak do ebracze trzymajc kosztury.

Sigaa drca do datek jamuny,
Któr porzuca ten, co jej by duny; —
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Widziaem nieraz, jak syn pogrobowy

Ju nie rozumia ojców swoich mowy,
Jak wnuk wielkiego w dziejach bohatera,

U stóp dumnego swej chway posga,

Kiedy mu podlec szyderstwem urga,

lito woa i z godu umiera;

Widziaem — szatan sam powtarza: szkoda

A strachów takich nikt dzi nie pamita
Bo si to dziao, a za dni Heroda

e wydzierano matkom niemowlta,

e je w podziemnych wytpiano mkach,
Lud mordowano na publicznych rynkach.

Aby ród ofiar niewinnych tak wiela

Zabi przyszego wiata zbawiciela!

Widziaem — czegó ja tam nie widziaem —
Ludzk wam tego nie wypowiem mow
zy, krew, ubóstwo — w kraju caym
1 Damoklesa miecz nad kad gow!
Taki by kraj ten — a jego mieszkance,

(Mnie interesa trzymay w ich miecie),

Hucznie i licznie — i nieraz par dwiecie

Stao gotowej do mazurka modzi -

A co za modzie!,.. Chop w chopa, jak dby
Szumice jeszcze przy wiata powodzi —
Modzie, co gdyby wiat wzia za zrby
I opasaa go ducha acuchem,
wiat ten na przekór przesdom i Stwórcy

Nowym na wieczno popchnaby ruchem.

Dzi — zgroza spomnie — owi wiatoburcy,

Kiedy ich morduj i gnbi
U nóg niewiecich z czuoci gobi
Miosnych nieszcz wyjczaj ale;

Albo te w dzikim odurzenia szale



77

Tace zawodz, jakby im zaklty

Róg Oberona zaaskota w pity. —
miech, krzyk, wesoo lej si z szynkwasów

Wódk i winem, jak za dobrych czasów. —

Jeden byt tylko poród tej gawiedzi,

Co pijanego z drugimi wesela,

Ani odurze szau nie podziela —
Ale milczcy poród gwaru siedzi,

Z takim okropnym pokojem na twarzy.

Jakby sumieniem by wszystkich zbrodniarzy

Którzy po dzi dzie od stworzenia wiata
Gow skadali pod toporem kata;

I taki umiech szyderstwa mia w ustach

Jakby go wyssa by w dugich rozpustach. —

A kiedy pyta zadziwiony jem:
Czowiek ten djabem-li jest, czy anioem?
Jedna z dam, bardzo rozumna kobieta,

Odpowiedziaa z sodycz: „poeta —
„Waryat raczej — imajnuj pan sobie,

„On twierdzi, e my taczymy na grobie —
„Zaraz usyszysz dziwne jego wróby!" —
To mówic biega ku niemu przez sal
Jak rybka, wierzchnie kiedy muska fale:

„Poeto, rzeka, nie odmówisz proby
„Nimfie przyjaznej — przecie nie wygnaniec
„Z podwoi niebios, ni piekie wyrzutek —
„Wic po co rozpacz i ten niemy smutek?
„Ot lepiej wpisz si na nastpny taniec!"

To rzekszy — wachlarz podaa mu biay.

Na pergaminie którego tancerzy

Wszystkich imiona zapisane stay. —
On wzi — i tak si wpisa, trocha szerzej: —



78

„miejcie si, taczcie — szalejcie —
Ale taczc moje panie,

Pamitajcie — pamitajcie,

e taczycie na wulkanie. —

Wic przezornie i ostronie —
Bo jak wulkan z nagl pknie.

Moe wam by bardzo rónie

Niebezpiecznie i niepiknie!

Wic ostronie i leciuchno

Poch stopk trca ziemi.

Bo pod ziemi proch i próchno.

Bo pod ziemi iskra drzemie;

A jak stopka nieostronie

Iskr zbudzi i grób pknie,

Moe wam by bardzo rónie,

Niebezpiecznie i niepiknie".

Spojrzaem — dama poblada, jak chusta

A jego czoo zaspia chmura

Jeszcze czarniejsza i bardziej ponura

I miech straszniejszy wykrzywi mu usta; -

Jak gdyby na to czoo cie aoby
Rzucaa przeszo i smutne jej groby,

A wargi strute ywota kieUchem

Obecno gorzkim wyszydzay miechem!

Podobnym wtedy zda mi si ten czowiek,

I dugom ode nie móg odj powiek;

Tak w czarnej puszczy zbkany wdrowiec,

Kiedy niejeden przebiey manowiec

1 w kocu siy postrada — a razem

Spotka si w lesie z jakim drogowskazem.
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Staje — napisy jego dJugo czyta

I u niego o sw drog pyta;

Tak i ja w dziejów zabkany lasy,

Kiedym go spotka, czek ten tajemniczy

Zdawao mi si, e godziny liczy

Pomidzy dwoma odlegemi czasy —
I z labiryntu gdy sam wyj nie mog

dalsz chciaem zapyta go drog —
Wic rzekem, rk cisnwszy mu: wieszczu!
1 na to sowo, jak gdyby raony
Piorunem zadra, i czuem w tym dreszczu,

e wszystkie duszy jego drgaj strony:

„Wieszczu! zawoa, któ tyle odwagi

„Da tobie imi to wite bezczeci!
„Ja wieszczem — czego?... có moe wywiecie
„Syn ojca smutku i matki zniewagi!

„Wieszczem — dla kogo?... moe dla tej z^rai

„Ludzkiego rodu, mapich obyczai?

„O! nie, nie dzisiaj — chocia moe jeszcze

„Przyjd te czasy, w których wam wywieszcz,
„Co mnie w dniach smutku i nocach rozpaczy

„Duch boy w przyszych tajemnic tómaczy —
„Ale nie dzisiaj; — na dzi mnie przypado
„By jak to wierne dla wiata zwierciado,

„Co wszystkie ksztaty i co wszystkie barwy,

„A choby piekie ukazuje larwy. —
„Niech si w niem przejrz — a jeli zobacz
„To, co ja widz, niechaj si zamiej
„Dzik rozpacz nad wiata kolej,

„Lub niech nad wasn nikczemnoci pacz!
„Wieszcz—syn natchnienia, jedno z witych naczy,
„W które Bóg wlewa ywe ródo aski,

„W którego piersiach pi gwiazdy przeznacze,
„A z czoa bij boskich zadum blaski; —
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„Wieszcz—syn natchnienia, wieszcz, ojciec zapau,

„Wieszcz ten nie wstaje ze zgnilizny katu —
„A jabym w poród tej kauy brudu,

„Jabym mia wieszczem by dla tego ludu,

„I moe wróy, e za trzy dni rano

„Za spraw Pask ze zmarych powstan?...

„Oh! nigdy, nigdy; — ni ich grobu stróem,

„Ni marzycielem ród zbutwiaych pleni

„O — ja wol wsta wczeniej,

„Ja wol raczej sta si biczem boym,
„I smaga picych i drczy i chosta,

„Choby im do krwi serdecznej si dosta,

„Bo moe zapach wieej krwi ich zbudzi,

„e podobni do ludzi!"

Tu wsta i lekko gow ku mnie skin.

Poszed i w tumie tacujcych zgin. —
A ja napróno myli me spowiada

Z tajemnic tego dziwnego czowieka,

Prónom o niego u przytomnych badaa

I jeszcze we nie marzca powieka

Daremnie chciaa posta jego schwyta

By tajemnice tej duszy przeczyta!

A gdy si zbudzi nastpnego rana.

Kto nieznajomy odda mi pakiecik,

W którym dwie owe pieni Don-Juana

1 takiej treci znalazem bilecik:

„We, jeli zechcesz, przeczytaj — a potem

Mniejsza, co zrobisz — bo to nie kopotem

Autora, kiedy publiczno go czyta.

Czy nad nim pacze — czy zbami zgrzyta. —
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Ty jednak nim si niechci zaspisz,

Nim mnie osdzisz i zanim potpisz,

Pierw cierp, com cierpia, i wierz, jak ja wierzy,

I yj cho chwil, jak ja wiek mój przey; —
A kiedy spenisz do kropel ostatnich;

Czar nadziei — to z rozpaczy miechem
We j i strzaskaj o ska serc bratnich;

A moe guchem oddwikn ci echem,

I moe robak sumienia, co zasn
W kamiennych sercach tych kamiennych ludzi.

Na ten dwik guchy ze snu si przebudzi

I bdzie myla, e to piorun trzasn; —
I w tym piorunie ujrzy palec boy.
Co przebudzenie blizkie gazom wróy —
I toczy zacznie — by poród burz wycia

Mkami zbudzi w nich pragnienia ycia!

A jeli „p r a g n " tych zimnych ska krocie

I te bezduszne masy w gos zarycz —
Jak Chrystusowi niegdy na Golgocie

Octu z óciow podaj im gorycz.

By prdzej ciaem z nicestwa skonali

A z martwych duchem na wieczno powstali. —

I ja go widz, widz czas ten blizki

I wieczno drc u jego koyski —
Widz i mógbym wam duchem proroczym

Czasu owego pewne przyjcie wróy;
Ale nie dzisiaj — dzisiaj trzeba burzy —
Bo takim ludziom, jak wróy i o czem?...

Ty na nich patrza — ty o to nie pytaj —
Lecz jeli spyta ciekawiec, mów: „czytaj!"

1 podaj jemu, com ja tu napisa

W tym Don Juanie; — a jeli z odraz
Odwróci oczy od tego obrazu,



Powiedz mu, skd ja tak gorycz wyssa. —
Powiedz, dla czego zamiast ideau

Boskiej mioci, tyle tam zakalu,

I tyle brudu i tyle blunierstwa

Tyle ez w miechu, a we zach szyderstwa;

Powiedz, dla czego nienawici zwizek
Trwa midzy nami — midzy mn a wiatem —
Powiedz, e ja si brzydz poematem
Który powicam:

Rycerzom podwizek!



KSIGA YCIA I MIERCI

i\Óc fiOl KOU OTOO.
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POGROBOWIEC.

„Smutno mi!" mówisz — i Iza ci z ócz cieka —
Patrzaj — a u mnie i ez nawet nie ma
A ja sucliemi spogldam oczyma,

Na pacz anioów i na miechy pieka. —
Szczliwy stokro, kto paka ma za czem —
I ty szczliwy bracie twoim paczem,

Ach! bo ty czujesz, e si zrodzi wolny —
Ty pacz, lecz czegó ja mam paka powiedz —
Ty pacz, lecz czegó ja mam paka powiedz —
Ja twej wolnoci póny pogrobowiec?

Czegó mam paka ja, com zudze tkank
Szczeremi zami a nadto opaci.

Ja, com na wiecie nic wicej nie straci

Nad sny dziecinne — cacko i kochank —
Lecz ty, co gbiej masz serce rozdarte.

Co wiele pragn i wiele posiada —
Co wszystko, wszystko, niestety, postrada —
Ach! twoje straty zy niejednej warte!

Wic pacz—lecz czegó ja mam paka, powiedz-

Ja szczcia twego ndzny pogrobowiec?
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Czegó mam paka ja, com nad koysk
Nie sysza nigdy matczynej piosenki,

Ni bogosawiestw wzi z ojcowskiej rtjki —
Com si urodzi — wzrós na pomiewisko!

Ty — bo swobod przywyk si rozpiera

We wasnym domu — ty we wasnym domu
Moge z urga si tumu —
Miae miecz w rku, ty moge umiera —
Dzi pacz — lecz czegó ja mam paka, powiedz

Ja swobód twoicli tuacz pogrobowiec?

Urodzon w iabie — schowan w poniewierce

Woaem nieraz wiatu, e mi duny,
A wiat mi rzuca gorzki chleb jamuny,
Którym urga chcieli mi szyderc —
A kiedym czoo w wit przybra dum
I wzgard paci ze ludzie i losy.

Tysiczne na mnie nastaway gosy,

A kady woa: posume, postume!

I ja, com przetrwa ten rozpaczy smutek!

Jabym mia paka dzisiaj — ja podrzutek!

Dziejów podrzutek — na rozstajn drog
Wieku wypchnity — gdj' spojrz na siebie

Groby mi w drodze — powróci nie mog —
Przede mn ciemno — ale Bóg jest w niebie!

Mylaem w duszy i przy boej mce
Klknwszy w niebo podnosiem rce,

I gosem wiary woaem: „o! Panie,

„Poka moc twoj na moim !"

Bóg nie usucha — jam zosta tuaczem,

A dzi mam paka — ja paka i za czem?

Za pamitkami?... oh! tak — mnie mówiono.

Ze przeszo rk potn i szczodr
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Lata nam skarby tam Dwin, tu Odr —
— Dzi ziemi na grób nie pozostawiono!

Wic gdy pamici w t przeszo zabdz,
Gucho mi wokó — ale w onie mojem

Rw si uczucia — myli brzcz rojem,

Po sercu wielkie przechodz si dze —
I ja z t piersi pen dz a dumn,
Jabym mia paka nad przeszoci trumn?

Precz zy i pacze! — A ty moja piersi

Z twemi dzami i z twoimi snami —
W wiat i na przebój — mniejsza co za nami —
My dzi ostatni — a jutro my pierwsi —
wiaty przed nami! — Bo komu wydarty
Ostatni achman przeszego ywota —
Przed tym przyszoci otwarte s wrota,

I Stwórcy przed nim majestat otwarty?

Wic stwarza, stwarza!—Gdy opatrzno gucha,
Mnie opatrznoci gb wasnego ducha!

Stwarza wic, stwarza! Ale nim si rzuc
W ten zamt czczoci — i zanim z chaosu

wiat swój wywoam dwikiem strun i gosu,
Po raz ostatni pamici powróc.
Na te zburzone dawnych wity progi.

Po których koci tych grobów chodziy.

Po raz ostatni poegnam mogiy
Poegnam stare w tych mogiach Bogi:

A jeli dla nich z zrosz powieki

To z dla wieków wylan na wieki!



NA G O P L E.

...w NOCY.

ród rodzinnych wód odmtu,

ród ojczystych fal,

Z rozbitego ód okrtu

Wciemn pyn dal —

W ciemn pyn dal i z ciemn
Myl dawnych strat —

wiat nademn, wiat podemn,
Ale nie mój wiat.

Tam gwiazd krocie, ksiyc w chmurze

A tu chodny grób,

Trupy w dole — tajnie w górze

I ja ywy trup, —

Ja trup ywy midzy niemi

Odzie ja pyn — gdzie?

Tu mnie bole gnie ku ziemi,

Tam nadzieja zwie!

Odzie bd pyniesz, wód sokole,

odzi moja py —
Jeli gin to w ywiole

Fal ojczystych gi!
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ród ojczystych fal ywiou,
Naprzód — naprzód le

A wy trupy wstajcie z dou,

A ty, gwiazdo, wie!

Wstajcie trupy i grobow
Gnajcie ku mnie wo,

Gwiazda losów nad m gow
Nadziejami po.

Gwiazda ponie — trupy wstay
Gdzie z pod moich stóp —

Straszno, straszno, jak wspaniay
Ten przeszoci trup;

Wsta i patrzy — jeden, drugi —
I w okoo mnie.

Tam eb turzy — cep — maczugi,

A tu apy Iwie.

Jakie ksztaty, jakie barwy,

Krwi zbroczeni w pas!

Precz odemnie straszne larwy.

Nie poznaj was!

Precz odemnie, bo mi serce

Zimny ciska mróz —
Zdejmcie ze mnie staro-wierce

Ten wzrok peen zgróz!

Zdejmcie, zdejmcie, — a wy ku mnie

Posuwajcie krok,

I tak gniewnie, i tak dumnie

Ten wasz szlecie wzrok;
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Precz, precz woam, oh! daremnie —
Przedwiecznoci lwy.

Czego chcecie wy odemnie.

Czego chcecie wy?...

„Czego chcemy?,., stare Bogi,

„Dawnych chcemy si —
„Wró nam, wró nam lud ten mnogi,

„Co nam czoem bi!

„Co bi czoem — wznosi mody —
„A dzi w gbi wód,

„Zgroza, zgroza!... ten gad pody
„To nasz cay lud!"

To lud cay?... mielej, prdzej

ódko moja le —
Stare Bogi — Bogi w ndzy —

Gwiazdo moja wie!

wie nadziej! Nie uton
ród ojczystych wód —

Stare Bogi umiercone —
Niemiertelny lud!

Syszysz, syszysz, jak tam gwarz
W dugim grobów nie?

Widzisz, jak gron twarz
Napastuj mnie?

Czego chcecie stare Bogi,

Trupie, czego chcesz?

Stare bogi — trupy z drogi!

Prdzej ódko spiesz. —
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Naprzód, naprzód! Bez otarzy,

Czem jest stary Bóg?...

A wy sabi, a wy starzy,

Precz nam modym z dróg!

Nie suciaj — i tumami
Pr naprzeciw fal —

Próno, próno, pokój z wami
I te zy al —

Lecz daremnie przemódz chcecie

Straszny czasów prd —
Potpieni na tym wiecie

Przez odwieczny sd. —
Bez nadziei Boe stary;

W niepamici gb!
A ty duchu nowej wiary

Zstp ty na mnie, zstp!

Zstp ty na mnie — a noc pierzchnie,

I stanie si cud —
I nim nowy dzie zamierzchnie

Zbawion bdzie lud!

Zawoaem i jk wielki

Powsta koo mnie —
1 w grób Bogów dwie kropelku<«^-

zy rzuciem dwie — "W^^

I bogdaj im grób ten lekki

By na wieków wiek —
Mnie wit czeka niedaleki

1 zbawienia brzeg!

&•.



WAWEL I KRAKÓW.

Kto mia powiedzie, e groby umary?
Dla was — tak, dla was — obecnoci kary.

Bo was, was duchy ojców si zapary!

ród was ja yem, ale kiedy piekem
Zwtpienia wasze stao mi si ycie.

Pomidzy groby z rozpacz uciekem

I takie z grobów wyniosem odkrycie,

2e wicej ywi s ci, co tam drzemi
Snem powicenia pod ojczyst ziemi,

Nili te ywe trupy, co si rodz
Z trumien przeszoci i po ziemi chodz, —

Pomn — noc bya pospna i gucha —
wiat jednak w jakiej niemej dra rozterce.

Jak gdyby Bogu z alu bio serce.

e w boto rzuci iskr swego ducha —
Lecz ziemia wszystkie uciszya gwary.

Czek troski ycia do snu poukada;
Wtedy z snów grobu Wawel powsta stary;

Spojrza pod siebie — jkn i tak gada:
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O! miasto smutku, stare, osiwiae.

Tak dumnie wielkie, tak nikczemnie mae —
O! miasto smutku — ty wiata stolico.

Dawniej, strawionej wspaniaoci syta

Dzisiaj ebrzca królów poowico,

Król ebrak ciebie dzi wita! —
ebrak ci wita, bo przed królów wdow
Co kraj stracia, co korony nie ma,

Któ z monowadców dumn schyli gow?
Próno, oh! próno wietne diadema

Stu wie i gmachów na twe skronie wkadasz.

Próno, oh! próno, zgrzybiaa matrono

Wiecem kruganków zdobisz twoje ono,

I próno Wisy o twe wdziki badasz;

Nie wierz kamliwym sowom jej zwierciada.

Tobie korona z dumnej gowy spada;

I ju dzi twemi przekwitem! wdziki.

Nie zncisz mów w miosne zaloty,

Coby przez ognie i miecze i groty,

Twej si królewskiej dobijali rki!

Dawniej, gdy bya pani miast tysica.

Nad wszystkie wzniosa, wszystkim królujca,

Gdy liczne ludy i wielkie dwa morza
Hod swój skaday u twego podnóa;
Wtedy nie jeden z dumnych wadców wiata,

twoj rk zuchway si kusi.

Zdolny do lubów zwycistwem przymusi;
Miecz dowiadczony bra sobie za swata

1 tak przychodzi w miosne zaloty

Przez krew i ogie i miecze i groty!

Tak potwór wschodu — pobralyniec pazu,
Ukryty zim ród pieczar Kaukazu,



Nóg milionem wypeza co wiosn,

I sa ci co rok swe dary miosne:

Swe mleko klacze i cierwo rebice,

I zy niewiecie i krew niemowlcl

Tak syn rozkoszy, marzcy w seraju

odaliskach dziewitego raju,

Przychodzi po ci, o pero Allacha,

Godna w koronie byszcze Padyszacha.

Tak m którego niaczyy Tytany,

A koysay wód morskich bawany;
Takm ten wielki, gdy tw pikno zoczy.

Skay przesadzi i morza przekroczy;

A gdy elazn prawic zwycistwa

Do wrót twej witej zapuka dziedziny,

Zblady twe córy, zadray iwe syny

1 najmniejszym nie starczyo mstwa,
A król si wasny bez wstydu i sromu,

Unoszc ycie, rzuci pokryjomu;

Wtedy ty sama jedna, niezachwiana

Z cnot witego dochowaa stada!

Dumna i wielka — na ciosy

Ani zadraa, ani trwog zblada;

Jak puszcz królowa, gdy w obronie podu
S',awa do walki, — tak ty miast królowa,

Uledz niezdolna, cho poledz gotowa —
Staa w obronie caego narodu —
Staa ogromna i dumna, i wielka

Nadzieja nasza i obronicielka —
Wielka i dumna! — Wtedy ci przystao

Potgi twojej odziewa si chwa!

Lecz dzi, gdy zgasy twe wdziki i blaski,

Kiedy zdeptano twoje stare cnoty, <
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Gdy czarodziejskie zdarto ci przepaski;

Te twoje mury, okopy, rechoty;

Gdy saba duchem, a wiekiem zgrzybiaa,

Syny olbrzymy ju rodzi przestaa;

Gdy gwatu gwatem odeprze niezdolna,

Dwigasz okowy, a woasz, e wolna —
Dzi pod achmanem zblakego przepychu

Warta królowo...

I reszt po cichu

Wiatrom porannym mrucza Wawel stary,

em niedosysza, czy powiedzia: miechu.
Czyli litoci, zemsty — czy te kary!



NA PRZESILENIU
DNIA Z NOC

Duchu przeszoci, co tam trzymasz stra

Przy wielkiej wiata mogile,

Po co ty na mnie tyle smtku gnasz

I po co rozpaczy tyle?

Duchu przeszoci, czemu rzuci grób,

A w mojem sercu si kadnesz?

Czyli przyszed czas, e dziecitkiem w ób
Wrócisz i wiatem zawadniesz?

Duchu przeszoci, czy przyszed ten czas,

e dopeniwszy prac wieku.

ywo obecny wstpisz midzy nas,

Wcielony Boe-czowieku!

1 wszystk mdro dwóch tysicy lat

W iednem zestrzelisz ognisku,

I jedn chwil staniesz si i wiat

Cikiego zbawisz ucisku.

Duchu przeszoci, skrzyde twoich szum

Sysz od strony cmentarzy,

I potpionych myli i serc tum
Wkoo mnie jczy i gwarzy.

i
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I bladych cieniów srebrno-pióry wa
Na szarym niebios bkicie,

Ponad grobami tylu martwych cia

Bój zacz o mier i ycie.

O mier i ycie ostatni wre bój,

Bój myli w krainie ducha.

Sysz w powietrzu mar brzczcy rój

A ziemia niema i gucha.

A nad drzemicym milionem gów
I serc westchnieniem niemiaem,

Czas si dopenia, wedle pisma sów —
A sowo stanie si ciaem!



MOGIA KOCIUSZKI.

Za prawd powiadam, wam, nie zostanie tu ka-

mie na kamieniu, któryby nie byrozwalon.—
Mateusz XXVI, 2.

A jako byo za dni Noego, tak bdzie i przyjcie
syna czowieczego.— 3/a/<M5s XXVI, j-j.

A gdyby nie byy skrócone one dni, nie byby
zachiowany aden czowiek, ale dla wybranych
bd skrócone dni one.— Mateusz XXVI, 22.

„Wic gin — gin'. — tak okropnie gin —
„Ton samemu — ton bez nadziei, —
„e kto tam moe z ywioów zawiei,

„Zdoa na jaki wolny brzeg wypyn!
„Ton i wiedzie, e nikt nie ocala,

„Coby o naszym opowiedzia zgonie,

„Wiedzie, e z nami pami nasza tonie,

„e potop zbrodni naszych wszystko zala;

„e nigdzie, nigdzie jednej ldu pidzi,

„Gdzieby odpocz arce narodowej,

„I w odrodzeniu ywot zacz nowy,

„Lub hymn spokojnie wypiewa abdzi —
„Ha! to okropnie!

„Gdyby ga krucha,

„Gdyby cho listek z ojczystego lasku,

„Gdyby cho jedna ziemi stopa sucha,

„Cho jedna garstka, jedno ziarnko piasku; —
„Gdyby si spotka z ska zimn, tward,
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„Gdyby si o ni rozbi — i strzaskane

„Serce wyrwawszy, przez otwart ran,

„Niebu, czy pieku cisn je z pogard; —
„Gdyby raz umrze! — Lecz zwolna umiera,

„Schn tak z pragnienia na wód oceanie,

„I tak w te czarne rozwarte otchanie,

„Tak wiecznie w oczy swej mierci zaziera

„I nie módz umrze; — i wiecznie si pali

„Ogniem dz guchych na wzburzonem morzu,

„Gdy Bóg sam w caem oszala przestworzu,

„Ha, to okropnie!"

Tak woa jeden z przekltego rodu

Dzieci Kaina — plemiennik narodu.

Co dugo dumny po tej ziemi chadza.

Dugo bezkarnie broi, gnbi, zdradza —
Krwi bratni kupczy — i przez dugie lata

Zgorszeniem tylko by dla reszty wiata
I kusicielem; a z caem potomstwem
Lucyferowem ca dusz zbratan:

Z pych, lenistwem, obud, akomstwem,
By posannikiem szatana — sam szatan!

Niezomne z piekem zawarszy sojusze,

Pienidzmi ludzkie zakupywa dusze;

A zakupione z tak dum wciek
Drczy, e samo zadumiewa pieko. —
A wreszcie chuci wyuzdanych way
Nad sabe brzegi rozumu wezbray,
A tamy burz namitnoci parte

Pky — i przez te wrota dz otwarte
Lao si morze wystpków na ziemi.
Któr to dzikie zamieszkao plemi;
Wa si par z waem;—wichry wstay wschodnie,
I wreszcie wszystko pochony zbrodnie!
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I jak ta ziemia wielka i daleka,

Nie byfo na niej jednego czowieka,

Nie byo na niej jednej ldu pidzi

Którejby potop tych zbrodni nie zala —
— Bóg te szatany dumy poobala;

Bóg niewinitek drobnych nie oszczdzi.

Wszystko ma zgin, — ae do pamici.

e yli w wiecie niegdy ci przeklci! —

I ju — ju blizkie wypenienia czasy. —
Oh! nadaremnie ty, przeklty rodzie,

Na skoatane uciekszy si odzie,

Z falami wieków bierzesz si za pasy!

Oh! nadaremnie — ród takiej zawiei

Ty zgin musisz — zgin bez nadziei! —

I na tych wodach jeden z Kaimitów

Na kruchej ódce pyn i bez wiosa, —
A fala czasu, co go burza niosa,

Najwyszych ziemi dosigaa szczytów. —
Wokoo niego straszliwe widziada

Snuj si zewszd.

Tam ludzi garsteczka

Przestrachem zgonu sina i wyblada,

Reszt si goni za kawakiem wioru

Goni, schwycili, — i wszcza si sprzeczka; —
Jeden zawoa: „to wiór z mego boru,

Ja go poznaem — bo tylko w tym lesie

Taki ogromny jesion znajduje si".

„Kamco, zawoa drugi, kamco pody!
„Wszake to joda, a u mnie s jody".

I u mnie jody — i u mnie, i u mnie!

Wszyscy toncy zawoali tumnie,

I wiór ów w martwe pochwycili palce —
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Wszczta si walka — I wszyscy w tej walce

Zginli; wiór za marny powód kótni

Popyn dalej i woa: okrutni! —

Tam znów trup jaki, — zielona zgnilizna

Twarz mu w olizgy przemienia topaz;

Oczy rozwarte — jzyk zwisy po pas,

A na nim wyraz ognisty: Ojczyzna.

Brzuch mia rozdty — zna si dobrze opi,

Nim ducha swego w napoju utopi,

Ducha nie ciao; — bo ciao po wierzchu

Pywa — jak chmura ciarna o zmierzchu
Na czystem niebie — tak tutaj to ciao
Cikie i martwe po wierzchu pywao;
A straszno patrze! — Koo tego trupa

Wielka si maych ludzi ciska kupa,

I sukien jego przegniych si czepi; —
Podobni kretom byli — wszyscy lepi!

A ci co trupa trzymali za wosy
Tak paczliwemi woali na gosy:
„Ty nie utoniesz, ojcze nasz jedynj^

„Wszak nie utoniesz, — bo my pamitamy,

R. W. Berwiski. T. I.—9.
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Tak sejmikujc owa lepa rzesza.

Podobna muchom na mierdzcem cierwie,

Roi si, brzczy — i na trupie wiesza;

I coraz kawa} starej szaty przerwie. —
Ju z ramion zdarty wylot od kontusza,

Ju z bioder zdarty i pas zotolity

e brzuch nagiemi kurczy si jelity,

Jakby zaklta siedziaa w nim dusza; —
Ju obszarpane i poy upana
Sigaj teraz ledwie po kolana;

A gdy ostatnie achmany ze spadn;
Trup ten okropn nagoci zawieci,

I pknie z grzmotem i w proch si rozleci,

I bez ratunku trup ów pójdzie na dno!

Tam znów topielec z krwawemi oczyma
Na wszystkie strony rzuca si i zyma,
Siny rozpacz i okropnie blady:

A wkoo niego obrzyde szkarady:

mije, padalce — w czarne zwite kby
Sycz i skacz do spienionej gby. —
On jedn rk opdza si godnym
Duchom piekielnym, czy potworom wodnym;
A drug zoto na zgodniae rzuca;

A kady pienidz w potok krwi si mieni,

I tak si kurzy i tak si czerwieni,

Jakby go ludzkie wyrzygay puca; —
A kada kropla takiego potoka

Pomiennym w gór W3'strzela jzykiem,

A kady jzyk, jak z gardzieli smoka ,

Tysicem iskier parska, które z sykiem
Wzlatuj w gór i nad winowajc
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ówdzie niewiasta cak w nienej bieli,

Lekkiemi sukien unoszona rbki,

Tak si ród czarnej wydaje topieli

Jakby rodzona siostra tej gobki,
Co na najwyszych gór usiadszy barki,

Z ródk nadziei wracaa do arki!

Lecz owa z biaem od rozpaczy licem.

Zamiast gazki oliwnej, na rku
Trzyma dziecin, tak j pieszczc: „synku!
„Nie bój si—nie bój!—Twój ojciec dziedzicem
„Tylu tysicy dusz i tylu wiosek,

„e nam nie spadnie z gowy jeden wosek; —
„Bo jeli wszystkich swoich spdzi chopów,
„A kady wemie cho po par snopów,
„To takie dla nas uciel tu tamy,

„e ich piekielne nie przemog bramy! —
„Nie bój si, dzieci — gdy zabraknie snopów,
„Oh! wierz mi — on nie pozazdroci
„Ostatniej duszy z ostatniej swej woci
„I kae kilka tysicy wbi trupów!"
A zgroza sucha, jak te pikne usta

Zeszkaradzia duchowa rozpusta.

e bez wzdrygnienia tak okropnie bluni!
A zgroza patrze, e taki przybytek
Ducha Boego — przesdy i zbytek
W tak zmieniy Lucyfera kuni!
A zgroza patrze! — Ale ju prd fali

Porwa j, uniós i popdzi dalej. —
A na jej lady nowe widowiska
Wicher nagania: — jaka ludzi rzesza
Toczy si — krci, rozsuwa i ciska,
1 znów rozsuwa — i znowu si miesza,
Do zburzonego podobna mrowiska. —
W plsach i skokach, tutaj si za rce.
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Tam pas trzymaj panny i modziece;

A tamci znowu, jak dwie byskawice,

W serdeczne sobie upadszy objcie,

W szalonym tacu, w wirowym odmcie.

Mynkuj — lec — zataczaj, skacz —
A krwi im zaszy bielma i renice,

A pot im zimny ponce zla lice,

A usta straszn skrzywione rozpacz;

A oni lec. lec a nie mog
Dogoni szczcia unuon nog. —
Zda si, e w dzikim upojenia szale

Taczcych zgubne podchwyciy fale,

I tak t zgraj ucztujc w ndzy
Pdz podobne do piekielnej jdzy. —
A oni lec — i coraz to prdzej

Zgubne szalestwa zataczaj koa,

I coraz krwawszy pot im ciecze z czoa;

A oni lec, lec coraz dalej

Lec bez koca, ae si spotkali

Z jakim ponurym, grobowym orszakiem,

Który pod wod, tyem naprzód pyn.
Jak gdyby w dziejach ludzkoci by rakiem; —
A ca chmur czarn si obwin,
Jakby nastpca tego, co z Syonu

Wol sw ogosi przez usta piorunu. —
Czarny by cay — i na czarnych krzya
Ramionach swoje rozpiwszy ramiona.

Podobnym kady by do nietoperza.

Kady pochmurny pywak tego grona;

I na tym witym odkupienia znaku

Byby bezpiecznie dopyn do ldu
Nowego wiata — albo do dnia sdu
Kady wspópywak owego orszaku;

Tylko e wiara, która Piotra niosa
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Przez gbie morskie bez agli i wiosa,

Tylko e wiara owa ju skonaa

W tych ciasnych piersiach pod ciarem ciaa!

Tylko e pod tym ciarem znak krzya
Coraz si gbiej w falach czasu nurzy,

I przed potg rozkieznanej burzy

Coraz si — coraz widoczniej unia;

Lecz jeszcze pynie — a za nim rozpity;

Pynie ów orszak z kocielnymi sprzty;

Pynie pod wod — i gosem aoby,
Gosem tak strasznym, jakby wszystkie groby

Wszystkim umarym naraz odemknito,

Ponure swoje powtarza: moment o!

piewa i pynie; — a gdy dzikie way
Ow na zgraj rozpustn nagnay,

ZwarU si z sob — jak dwa wojska zbrojne:

Jedne w rozwizo — a drugie w uud,
I tak z sob rozpoczli wojn.
Jak z tustem, bydo Faraona chude. —
I zwyciyli synowie rozpusty,

I lekkomylna pochej zgrai noga

Ztrcia z krzyów niewiernych sug Boga —
I powsta z gbi wielki gos: oszusty!
I potonli, a krzye ofiarne

Pyny dalej samotne i czarne. —
I owa zgraja pochych rozpustników

Poród szalestwa i tryumfu krzyków
W przeciwn stron popyna dalej

Porwana wirem wyuzdanej fali. —

I na ten widok, ów co w kruchej odzi
Pyn samotny ród wiata powodzi.

Jkn — i oczy ukry w donie obie,

I iimny, niemy, martwy, jak trup w grobie.
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Zda si'^ na losy! — Ale któ odgadnie,

Jakie tam czucia zamary w tem onie?

Któ tajemnice tej piersi wykradnie?

Któ zdoa zgbi te bezdenne tonie,

W których si duch nasz niewidzialnie nurza,

Kiedy bezbrzena szamoce nim burza?...

Precz, poda tuszczo, co yjesz okruchem

Ze stou pana — nie tobie by sdzi
Nad niebosinym takich ludzi duchem!

Albo ty drobn twoich myli pidzi
Zbieysz obszary, które on przebiega?

Albo ty zimnym dowiadczenia wzrokiem
Dojrzysz za ciemnym przeszoci obokiem
Tych gwiazd przeznacze, które on postrzega?

A jeU bdzi, znasz ty drogi jego

Po których bdzi?.,, znasz ty drogi mleczne,

Któremi chadza przed tron Przedwiecznego

Pyta o jego wyroki przedwieczne?...

Z rozpacz niem, bezsiln, cho wciek.
Pynie samotny ów wieszcz Kaimita:

A chocia pynie przez to ywe pieko.

Nie jczy przecie — zbami nie zgrzyta.

Nie dba, e ginie, — e z nim wespó gin
Ci, co przed krótk dopiero godzin
Byh narodem! — A gdy naród cay,

Naród potny, olbrzymi, zuchway.
Co si nie waha nawet z swoim Bogiem
Wystpi w szranki i walczy, jak z wrogiem,

Gdy naród taki ginie — i tak marnie

Ginie na zawsze — ha! któ z was ogarnie

T ca bole i wszystkie mczarnie.
Jakie szamoc ducha, który caym
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Narodem zwat si, cho by jednem ciaem

W piersi jednego czowieka zamknity;

Czy rozumiecie wy sowo przeklty,
Kiedy je Bóg sam w swym gniewie wyrzecze,

Gdy je wyrzecze nad caym narodem,

A one ogniem potpienia ciecze

Na jedno serce i zetnie si lodem.

Po którym póne ledwie pokolenia

Pójd wyroków ledzi przeznaczenia?...

A czy wy wiecie ludzie maej wiary,

e i zwtpienie moe by bez granic?...

Tak on co kocha i wierzy bez miary,

Dzi nie dba o nic i nie zwaa na nic —
Pynie, ukrywszy oczy w donie obie

Skostniay, martwy, zimny, jak trup w grobie —
Pynie bez czucia!

A nagle krzyk dziki.

Jakim zarycz chyba miertelniki.

Gdy ich na ogie potpienia wieczny

Wskae w dzie sdu wyrok ostateczny;

A e go nagle taki krzyk uderzy.

e powsta, spojrza i oczom nie wierzy! —
Jaka okropno?... Cay ród Kaima

Co i tak wiedzia, e ratunku nie ma.

e chwila sdu ostatniego blizka;

Czemu si teraz przeciw falom zyma.
Czemu ucieka — a trwogi oczyma

amic si z losem po za siebie ciska?...

I gosem trwogi woa: „biada, biada"!

Ah! czy widzicie?... Oto tam mier blada,

mier z kos leci! -^ mier na winowajców.

Na bratobójców—przekupniów krwi—zdrajców!
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mier leci z kos—mier z kos, mier z kos,
mier z kos leci — i ju przed jej ciciem
Fale was czasu dalej nie unios,

Was — obarczonych stu wieków przeklciem
Biada wam, biada!

I wszyscy ci podli

Na widok blasku tej kosy struchleli —
Ten z trwogi bluni — a tamten si modli;

Inny przeniósszy zimny grób topieli

Na t mier krwaw, co w jednym zamachu
Przecina ycie jednem ostrzem stali,

WoH uton w zapomnienia fali.

Uton marnie — byle uj przestrachu!

Inny co nieraz przy biesiadnym stole

Powtarza z dum na wytartem czole,

e wielkim ten jest, kto z losów zawiei

Wasn si rk dobije zwyciztwa.
Lecz wikszym stokro, kto ma tyle mstwa,
e umie walczy nawet bez nadziei,

I ten, gdy ujrza blask tej strasznej kosy
Poblad — i dbem stany mu wosy,
I zbem trwogi, jak pies zacz szczeka,
I z przeraenia dra i chcia ucieka! —

Tylko samotny, ów wieszcz Kaimita
Na widok blasku tej kosy nie blednie —
Jemu si zdaje, e dzie nowy wita,
Jakie mu w duszy wstaj przepowiednie, —
Jakie przeczucia zrywaj si wieszcze.

e dla toncych jest nadzieja jeszcze;

I wielkim gosem woa: „bracia moi!

„Czemu si ciao wasze mierci boi?

„Oto w tej kosie, co was tak przestrasza

„Jest ycie nasze i nadzieja nasza!
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„Bogosawiony, kto w godzin trwogi

„Za ni uchwyci i uwierzy w Boga,

,1 w imi jego pójdzie walczy wroga, —
„A skruszy stare bawany i Bogi:

„Chciwo, akomstwo, dum, samohibstwo,

„1 z duchem wasnym nieczyste porubstwo!"

Woa napróno — bo strwoona tuszcza

Znaczenia sów tych wieszczych nie rozumie,

Ale si coraz w gstszym ciska tumie

I gbiej w potop wystpków zapuszcza!

Wic wieszcz samotny ród wiata powodzi,

Ody guchy przebrzmia gos jego proroczy,

W znaku zbawienia utopiwszy oczy,

W stron zbawienia zwróci bieg swej odzi;

I piersi wasnej oddechem j nagli,

I myli przdz rozpi zamiast agli,

I ku tej stronie leci coraz chyej,

I znak zbawienia coraz widzi bliej —
Nareszcie przybi!... Gdzie przybi?... O! cuda!

Có to za mnóstwo zebranego luda

Spokojnie siedzi na ziemi wyynie.
Która nad czasu zburzonego fale

Sterczy tak dumnie, wzniosie i wspaniale.

Albo li cudem ród powodzi pynie?
A mier i kosa?

Co to za chop taki,

Z t dum w oku — z twarz bohatera

Bogat w liczne stoczonych walk znaki —
Lew si doni na tej kosie wspiera;

A praw szorstk — tward — ale szczer
W ucisku bratnim poda przybyszowi

1 woa: bracie, witajcie nam zdrowi!
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Co za chop taki silny, olbrzymi,

Z Stern kóek w pasie — za pasem z siekier.

Pomóg mu stan na ojczystej ziemi?

— Bo e ojczysta i wasna, i wita
Któby nie pozna, dotknwszy cho zlekka,

Tej ziemi matki, co tyle pamita

Krwi, za jej wolno przelanej od wieka?...

— I on zaledwie dotkn jej krawdzi.

Upadszy na twarz caowa to boto,

W którem nie widzi wielu, tylko zoto,
Po które Wisa z plonem w wiat gdzie pdzi;

A kiedy powsta, dwie dugie ez strugi

Z ócz mu si lay; — spojrza — jakie mnóstwo

W okoo niego — to lud i ubóstwo —
Lud, co odwieczne jarzmo i wysugi,

I ndz dwiga na poczciwych plecach,

A teraz znowu zasiadszy na wiecach.

Chce sobie radzi—radzi chce?... i o czem?...

— Któ tajemnice przyszoci odgadnie?

Któ Bogu Stwórcy myl z piersi wykradnie?

Wszak on, cho duchem wzniesiony proroczym

Nie móg jej zbada — i patrza z zdumieniem

W okoo siebie — i naprzód spojrzeniem,

A potem drcym dopytywa gosem:
„Gdzie jestem, przebóg?"

I jaki chop stary.

Schylony prac, z biaym, jak nieg wosem.
Rzek mu: „Bóg z tob, czeku dobrej wiary!

„Gdzie jeste!... pytasz — noga twoja depce

„Grób bohatera, — ale wierzaj bracie,

„e ty tu stoisz przy wiata kolebce —
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„A te straszliwe tylu czasów way,
„Co siQ miertelnem czechlem dla was stay,

„To spowijaki nasze i pieluszki;

„A to jest oto — mogiaKociuszki!



ZYGMUNT
KSIE POLSKIE W WIZIENIU.

(Z Kalderona dramatu: .ycie sneml*)

Wic nie icczy mnie biednemu?

Boe, co takimi ciosy

Dotkn mnie — i wy niebiosy,

Ach! powiedcie czemu, czemu

Za to tyle cierpie musz.

em w ciebie uwizi dusz? —
Ha! zaiste — sprawiedliwie

W nieugitym swoim gniewie

Temi ciosy mnie ugodzi

Bóg za to, em si urodzi;

Bo najwiksz — moe ca
Zbrodni nasz jest to ciao!

Ale by zgbi od razu

Bezdenne cierpie mych morze,

Powiedze mi, wielki Boe,
Czemu od ndznego pazu,

Czemu pomidzy wszystkiemi

Jam najndzniejszy na ziemi?

Czyli nie yj i inni?

A jeli nie mniej s winni.

Czemu tylko ja jedyny

Za wszystkich cierpie mam winy?



Wszak i ptak yje — a przecie

Zaledwie ujrza si w wiecie,

Zaledwie sta si skrzydlatym

Rónobarwnych wzorów kwiatem

I pierzastym okry puchem,

Ju wolnych skrzydeek ruchem

W bezkresne obszary wiata
W wolnoci swoj ulata!

A ja z skrzydy lotniejszemi

Ja, com Boga rówienikiem

I obrazem jest na ziemi,

Miabym umrze niewolnikiem?...

Wszake i zwierz dziki yje,

A zaledwie si okryje

Poyskliw, mikk, gadk.
Niezliczonych odmian siatk

(Dziki naturze malarce), —
Ju potwór dz niewolniczy.

Chciwy upu i zdobyczy,

Krwawe rozpoczyna harce!

A ja z dzmi wzniolejszemi.

Ja, com Boga rówienikiem

I obrazem jest na ziemi.

Miabym umrze niewolnikiem?!...

Wszake i ryba, zaledwie

Z botnistego muu grudki

Urodzi si, i skrzele dwie

Do ywej podobna ódki

W podwodnej poruszy toni.

Ju za wolnoci sw goni.

Ju rozwinwszy bieg szparki,
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Bezdenne ono wód porze,

I wnet zaciasnem jest morze

Dla oceanu eglarki. —
A ja z t potg woli,

Jabym mia umrze w niewoli?...

Wszak i strumyk, gadzinie

W trawach pezncej podobny,

Jednak sobie wolny pynie

I dla lilii nadbrzenej,

Co biaej piersi blask nieny
Ku krysztaom jego skania,

Hymn uwielbienia wydzwania;

A ja z t dusz potn,
Z tym organem w piersiach dzikim,

I z t myl niebosin,
Mam umiera niewolnikiem?!

Jak ognista, grona Etna

Jest ta moja pier gorca,

Ogniem cierpie paajca
I zarazem natchnienia wietna;

A w dzikim rozpaczy szale

Gotówbym w tej piersi mojej

Szuka miertelnych podwoi

I rwa serce po kawale;

Bo i który sd zuchwale

Taki wyrok wyda zdolny.

Kiedy nawet ptaszek polny,

Drobny strumyk, rybka cicha.

Ziemia i dzikie zwierzta —
Wszystko wolnoci odd5xha!



w CZSTOCHOWIE.
Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat

Hippocrates.

Sto dni odpustu wite ogosiy spie —
Zajaniay wieczniki, zaczerniay krzye;

Lud odwieczn niewol i ndz drczony
Opuszcza sw chudob, rzuca dzieci, ony
Dla kilku dni odpustu, — dla stu dni zbawienia,

Dla marnych stu dni szczcia — tak czu swe cierpienia.

Wszystko swoje powica — tak do szczcia wzdycha!

Wieków ndzy zapomnia — przyszoci oddycha!

Przyszoci stu dni marnych, — a zbUzka i zdaa
Pynie, jak wolnym wiatrem rozdymana fala.

Prosto w naw kocioa, — i u stóp otarza

amie si i bezsilny czoo w prochu tarza!

Gdzie ta dza , co go niosa w biegu?

Schnie na progu kocioa, jak piana na brzegu!

A przecie, gdyby fala ta gow podniosa,

I gdyby chciaa pier sw cisn i rozwin,
Trzebaby wielkiej rki, elaznego wiosa
I agli geniuszu, by po niej przepyn!
O! nie, zaiste! — do jest elaznego krzya
I czarnej sukni mnicha! — Patrz — kapan si zblia —
Za nim drugi i trzeci, — ju orszak ofiarny

Rozwin si ponury, milczcy i czarny
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Jak chmura tajemnicza; — klkli — i lud klczy —
Powstali — i lud powsta, jkli — i lud jczy

I w niebo glosy swoje podnosi woanie:

Od godu i niewoli zachowaj nas Panie!

O! biedny — biedny ludu — pomylaem wtedy,

Ty biedny, a Bóg twojej nie litociw biedy — ^

Ty paczesz, a Bóg paczów twych od wieku sucha.

Ty woasz, a Opatrzno na woanie gucha!

O! biedny; biedny ludu, gdyby ten Bóg ywy,
którym ciebie ucz, e jest sprawiedliwy;

Gdyby on bero wadzy w moje zoy rce,

1 gdybym w kadej takiej pochmurnej sukience

Móg utkwi piorun czynu — a w kadym kapturze

Móg zbudzi byskawic — o biedny mój ludu,

Zwiastowabym ci wtedy nie mody, lecz burze!

I najwikszego bym ci da dowody cudu:

I odpust bym ci sprawi zupeny — bo wieczny!



UBOGIM W DUCHU.

„Pracujcie, prawowierni i módlcie si Bogu!"

Pracujcie i módlcie si! Ale jak si modli?

Ty uderz czoem kamieii przy wityni progu —
Ja i w modlitwie mojej nie umiem si podli!

Ty u stopni otarza rocie! si w pokorze,

I czogaj si ród bota, jak zgnia kaua;
Ja chc by, jak bezbrzene i bezdenne morze:

Myl moj huragan — a modlitw burza!

Tobie niechaj Bóg tajne zamiary ogasza
Przez usta dyplomatów niebieskiego dworu,

Niech ci si w pocaunku objawia Judasza;

Ja Qo chc widzie w ogniu olszowego boru,

Sucha wyroków Jego przez usta piorunu.

Jak Mojesz wobec ludu, na górze Syonu!

Tobie niechaj do szczcia pacierze wystarcz,
Ciche skrzydo twych modów niech dotknie niebiosów,

A serce obumare niech ci bdzie tarcz
Przeciw pokusom ducha i pociskom losów;

Ja nie chc ducha pogrze w grobie wasnych koci
A ciao karmi ksem powszedniego chleba: —

Raz wsiadszy, jak Eliasz w rydwan namitnoci,
Chc ogniem namitnoci ywo wej do nieba!

K w. Borwiski. T. 1—10,



NA WYSOKOCI TATRÓW.

Ja król — na tronie mych ojczystych gór.

Ja król i ziemi, i wichrów, i chmur!

Spojrz — podemn w oblcz rozesana,

Ziemia pokorne ugina kolana,

Pasmem gór donie ebrzce podnosi.

Litoci wola i o wolno prosi;

Daremnie ziemio, — paczem nie podoasz.

Nigdy si zami szczcia nie dowoasz;

Ja król, — brzk kajdan, pacz caego wiata

Do majestatu mego nie dolata! —

Ja król — gdzie tylko sign wszerz i wzdu,
Ju król nawanic piorunów i burz!

Spojrz — podemn zyma si i dsa,

Warczy, wre — grzyw niewolnicz wstrzsa

Potwór niebieski!... To lud buntowniczy

To chmur nawaa burz zemsty ryczy!

Lecz próno — próno chce zatrz mym tronem.

Napróno do mnie wystrzela piorunem;

Ja król, mych ludów, moich chmur potga

Do majestatu mego nie dosiga!
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Ja król — na tronie mych ojczystych gór

wietny — królewski otoczy mnie dwór!

Tu siwe skay, z powag senatu

U stóp mojego siady majestatu,

Bera przyrody ujarzmione wadz
Mówi nie miej — wiem, e mnie nie zdradz!

Tam niemiertelnych wojsk olbrzymie masy
Do ziemi wrose — szarzej si lasy.

Wiem, e domowej nie podnios wojny;

Cho król — a przecie zasypiam spokojny!

Ja król — na tronie mych ojczystych gór

wietny — królewski otoczy mnie dwórl

W dole murawa, przetykana w kwiaty

Moje królewskie wysaa komnaty —
U stóp mych strumie czoga si i szepce

I wiatr mi niesie mych dolin kadzida;

Ale ja znam was, znam dworów pochlebc —
Daremnie zdradne rozstawiacie sida —
Podych jzyków wielko ma nie sucha,

Cho król — pochlebstwom nie nadstawiam ucha!



POWRÓT Z PIELGRZYMKI.

Patrzno, mój Janie — twój wzrok sokoli

Moe ju std tu postrzee

ów wiz z bocianem — szczyty topoli,

I krzy z kocióka i wie!

Patrzno, czy prawda, czy wzrok mnie udzi,

Widz mój domek na wzgórku,

Ale nie widz nikogo z ludzi.

Smutno i pusto w podwórku.

Czy pi tak dugo?... ju kawa z rana!

Syszysz?... pies zawy z acucha —
Czy wietrzy powrót swojego pana,

Czy mier zobaczy, czy ducha?

Tam na ogródku — na kwietnej grzdzie,

odj^gi chwastu si wzniosy,

A pajk w oknie sie sobie przdzie,

A cieki traw zarosy. —

Suchaj ty, Janie — gdyby te w domu
Nie byo kogo powita?

Gdyby nie byo przyj nas komu,

Ani o zdrowie zapyta!

Straszno mi! — Jakie myli zowieszcze

Budz si w smutku i trwodze;
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Spieszmy do chaty, lecz pierwe} jeszcze

Wstpmy na cmentarz po drodze;

Moe na gazach tego cmentarza

Drogie imiona wyczytam;

Pami z nich ksztaty zgase postwarza

I cienie bratnie powitam!

Ty paczesz?... Mnie mój los nie zastrasza,

Grobów i mogi znam tyle!

Wszak przeszo nasza i wielko nasza

W jednej zoona mogile!

Jam nawyk bdzi stop pielgrzymi

Po grobach sawy i blasku,

I budzi koci, co pi pod ziemi

I krew, co przyscha na piasku!

Jam nawyk szuka w starych zamczyskach

Starej powagi, prostoty —
Starej wietnoci w bladych poyskach

Wytartej starej pozoty;

A jak zaklcie czarnoksinika.

Tak wadza mojej pamici.

Groby otwiera, trumny odmyka
I wraz si budz zaklci!
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Lecz na có zda si
W dzisiejszym czasie,

UbiegJe czasy rozpiewa!
Dzi ju przestaa

Przeszo zgrzybiaa,

Rami do czynu zagrzewa. —
Wielcy ojcowie

Bohaterowie

pi tam gdzie w ciemnej mogile,

A ich paasze

A dusze nasze

W pochwach rdzawij i w pyle!

Wic na có zda si
W dzisiejszym czasiey nam w zych losów kolei?...

Ach! nas do ziemi

Proroctwy swemi

Przywiza anio nadziei!



PIOSNKA WYGNACA.

W wonnym sadzie mojej matki

Kwity bezy, kwity róe,

Polne maki i bawatki,

I lilije — kwiatów stróe.

Sowik dla nich piewa — jcza
Najpikniejsze swoje plenie;

Wiatr szelecia — strumie brzcza
Pó na jawie — na pó we nie. —

Jam w dziecinnych moich latach,

Z caym rajem w modem sercu,

Biega skocznie po tych kwiatach,

Na jedwabnym traw kobiercu. —

Dzi tutactwa twarde drogi,

I los gorzki w poniewierce.

Poraniy moje nogi,

Zakrwawiy moje serce.

A tam jeszcze dzisiaj moe
Kwitn maki i bawatki,

I pikniejsze od nich róe
W wonnym sadzie mojej matki.



BOHATEROM DNI NASZYCH.

Zdawna przywyky z duchem czasu gada,

Mistrz z dziejów wiata zason odrzuci,

Kaza przeszoci z grzechów si spowiada,

I czasom naszym tak pie zanuci:

„Biada ci, biada — dni dzisiejszych synu,
^

Co dusz westchn do dziea i czynu! }

Tobie po ojcach tyle nie zostao: if

By y szczliwie albo umrze z chwa! i

Wszystkie te skarby — wszystkie te dostatki, '^

Co przypa miay z bogactw twojej matki: :

Przysza twa sawa twe dzieje — Ojczyzna —
To zaduona przez ojców pucizna

Z której dzi lihcwiarz — wiek si twój bogaci

Niedol twoj — ndz twojej braci!"

„Duniku wieków — pragncy i godny.

Daremnie woasz: akn czynu chleba

Dla ciebie wiek twój w chleb zdarze niepodny,

A manna ycia nie pada dzi z nieba!
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Ndzarza wieków — odarty i bosy —
Próno u wiata o iiiju tuaczym

ebrzesz litoci skargami i paczem,

Próno przeklinasz i czasy i losy —
wiat ci nie przyjmie — los ci nie wysJucha,

A na twe skargi przyszo twoja gucha".

„Z dusz na wielkie wzros przedsiwizcia,

Z wol bez czynu, z myl bez poczcia;

Z spem mczarni i zgryzot u ona,

Z dz Tantala — z niemoc Samsona;

Jak Bóg, którego naraz opucia
Mdro niebieska i tworzenia sia;

W otchani czasów — bez gwiazd i bez soca.
Nigdy si prac twych nie dopatrzysz koca —
Gdziekolwiek stpisz, co poczniesz—co zrzdzisz,

Za kadym krokiem upadniesz lub zbdzisz!"

„Wielkich Cezarów — ty potomek prawy,

Dzi gladiator na igrzysku wrogów.

Walcz bez nadziei — zwyciaj bez sawy.

Lub gi bez wiary w twych ojczystych Bogów —
Gi bez pociechy! — Bo któ si omieh,

Z krwi twojej przyszych wywoa mcicieli?

Gi niepomszczony! Dziko i haanie
Wróg twój szyderstwem twej mierci przyklanie,

A moe, moe nawet ci doleci

W chwili skonania przeklestwo twych dzieci!"

„A moe, moe nawet nad twym grobem

Oszczerstwo czarnym zaklekoce dziobem.

Wiatr na wsze strony proch twój porozmiata.

Dusza twa pójdzie na pastw jzyków
Umczonemu dla zbawienia wiata,

Nikt ci pomiertnych nie stawi pomników!
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A kiedy wszystkie zapomn ci dzieje,

Ody nad twym grobem sto wieków przewieje,

Ledwie tam jaka piosnka narodowa,

Póniei przyszoci tw pami przechowa!"



OSTATNIA SPOWIED
W STARYM KOCIELE

Than be so,

Better to cease to be! —

Shakeap«ar«.





OSTATNIA SPOWIED.

I.

By albo nie by?... Ot byo pytanie!

Mus koniecznoci odpowiedzia na nie —
Nie ma wtpienia; — bo czy by, czy nie by,
Kres ostateczny zawsze trzeba przey. —
Wic po co zwóczy? — Wszaic i ty kapanie

Pacierz twój koczysz sowem: niech si stanie!

Stao si! — Byem czem byem, nic wicej

Bd czem bd — tem pewniej im prcej

:

Byem ni podym, ni pierwszym z zbrodniarzy,

Lecz byem gupcem zudze i omamie!
Czem jutro bd!... Odwalcie ten kamie.

Spytajcie prochu: czem jest, o czem marzy?

Marzy?... i o czem, o czem marzy w grobie?

Prochu Hamleta! wsta i wiadcz o sobie —
Prochu Hamleta! mów, co ci si nio
Pod tylu wieków milczc mogi!
Jeeli mio — jam kocha jak moe
Nie wielu kocha, — ale al si Boe
Wspomina o tem; — zbyt to stare dzieje

I zbyt bajeczne — mdrzec si z nich mieje.

Wierzy w nie tylko jeszcze modo pocha,

A wierzy tylko dla tego, e kocha!
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Mio — tczow wyobrani tkank —
Baki mydlane — motyla — kochank
Dzieciom zostawmy i tym co zostali,

Na ca wieczno dziecinni i mali!

Przestaem kocha! —

Jeeli przypadkiem
Usyszysz kiedy o moim pogrzebie,

Nie pacz, — oh, nie pacz po mnie, — bo Bóg wiadkiem,
em przesta kocha nawet, nawet ciebie.

Gwiazdo dziecinnych marze, co na niebie

Modoci mojej najwietniej zabrzasa,

Krótko wiecia i tak wczenie zgasa!
Zgasa, cho bya gwiazd moich królow —
Po tobie inna wesza nad m gow
Gwiazda mdroci! —

II.

Biada im, o biada!

Którym zbyt wczenie Bóg w duszy zagada
Gosem rozumu! — Biada tym, co bdz
W ducha wasnego bezdennej gbinie.
Bo z najstraszniejszych najstraszniejsz dz
Jest dza prawdy! —

Adamowy synie,

I ty robaczkiem, któremu przypado
Przeu na drzewie wiedzy cho li jeden —
Ale nie tobie przeznaczony Eden!

Patrzaj — sto wieków z drzewa tego jado
Patrzaj — dzi z niego miliony jedz —
Zapytaj, który syt prawd i wiedz?
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A z drzewa dotd ogniste owoce

wiec nam w ciemnej domysów pomroce;

Lecz biada temu, który je obaczy

I rzuci dla nich wity ctileb powszedni;

Sprawdz si na nim sowa przepowiedni:y bdzie w ndzy, a umrze w rozpaczy!

Ja z nauli zrobi nie chciaem rzemiosa,

Bo mnie myl wysza wyej innych niosa —
Prawdy szukaem! — Zdarem faszu mask
Z oblicza chytrych — z poczciwego czoa
Cudown wiary odpiem przepask,

Zasona spada — wyszedem z kocioa!

Do ciebie w ten czas wycignem rce
Matko naturo, co zdrojem uroków
Poia niegdy serce niemowlce. —
Lecz nie piknoci czarownych widoków,
Ni woni kwiatów, ni szumu potoków
Pragnem tylko wiata i nauki.

Prawdy szukaem! — Zwiedziem pracownie

Najczarowniejszych arcydzie twej sztuki,

Ksigi tajemnic twoich znam dosownie,

I wszystkie twory twoje znam z imienia

I wszystkie siy — prócz siy tworzenia!

Duch jest t si, — tak mdrzec powiada. —
Duch tworzy, burzy — skada i rozkada;
Duch jest sam sobie swoim wiatem — socem.
Swoim pocztkiem — rodkiem — celem — kocem,
Duch sam jest wszystkiem!

Mdrcze — duch jest iiiczem!

Jest owem wielkiem zerem tajemniczem,
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Którego nigdy, nigdy nie obliczsm?!

Gupstwo ten wyrzek, kto rzek: duch jest trójc!

Bo trójca tylko jest ducia zagadk —
Kto j rozwie, bdzie ojcobójc

Czasu — rodzica, a z wiecznoci — matk
Jak niegdy Edyp, spodzi kaziorodnie

Nowe potomstwo, a z niem nowe zbrodnie:

Ster wieku wemie i ludmi zawadnie.

Lecz ducha ani pojmie, ani zgadnie! —

Mam, czegom nie mia — wiem «:ze;;:om nie wiedzia

e midzy nami a prawd jest przedzia

Nieskoczonoci, — w którem tylu dumnych

Tyle rzucio gów wielkich, rozumnych,

Na pomost gupstwu!

I jam sta na zrbie

Owej przepaci — i w ciemne jej gbie
Myl przewodniczk bez wahaniam cisn;
Lecz' cho stu mdrców trupamim j.i tuczy,

Z cierpie mej piersi wicejm si nauczy.

Bom penem sercem nad wiatem zawisn; —
I gdym tam przeszo z tajemnic spowiada

Tu mi duch czasu do serca zagada
Paczem tysicowi,..

Kto zna i rozumia

Co to jest ndza i ciar niewoU;

Jeli ksig martwych porzuci nie umia
Dla starców, dzieci i Niemców i moli.

Mdrcze umarych, pozosta w pokojU

Szczsny — ród tylu, tylu nieszczliwych! —

Rzuciem ksiki i wszedem w wiat ywych!

ycie jest walk, a wiat polem boju!

i
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m.

Dosy jest, z duchem Boym kto w zapasach

amie si przez noc, a do wzejcia soca
Jako ów Jakób! — Moe w innych czasach

Z innemi ludmi wytrwabym do koca —
Bybym zwyciskiej dobi si korony,

Lub wyszed cay i niezwyciony!
Dzi w peni ycia i caej potdze

Opuszczam walk — bo któ — si nie straci

Gdy widzi marno i hab, i ndz,
I pod gnuno swej rodzonej braci?!

Straciem mstwo! — Alem zyska za to

Klejnot, którego nawet i z utrat

ycia nie strac, — tak jestem bogatym

W znajomo ludzi i tak gardz wiatem!

Znam was, o! znam was, was dumnych i wietnych^
Synów przeszoci po ojcach bezdzietnych — ^
Znam Cyncynatów, — w dwumiesicznej wojnie (..

J

Okrytych gon saw bohaterów,

A od pó wieku zajtych spokojnie

Pdzeniem wódki i robieniem serów, —
Znam wojowników — podliwych boju,

Co posiwiawszy na — zbytkach pokoju,

Z bhznami wieku i marsem na czole

Trupem pijackie zacielaj pole. — W
Znam ich — ach! znam ich — znam obywateli £/>
Prawych ojczyzny synów — po kdzieli, \^
Co ku nauce zdumionemu wiatu -^
Gotowi zrzec si dla przyszego pastwa O
Nietylko herbów — lecz nawet poddastwa — > ^
Znam wielkich ludzi maego powiatu!

Znam i te wreszcie ostatnie filary

R. w. Berwiski T. I.—11.
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Tej synnej w dziejach staropolskiej wiary;

Znam was Feniksów wzrosych na popiele

Zgliszczów ojczystych — znam was przyjaciele

Modoci mojej — was, w których si chowa
Godno i duma nasza narodowa;

Znam was penicych trudny obowizek
Mistrzów balowych — rycerzy podwizek!
Znam was i gardz — lecz tak wami gardz,
e kade sowo i wszystkie gorycze,

Któremi plun mógbym wam w oblicze,

e wol raczej przymrze na mej wardze! —

Znam was — lecz czemu nie poznaem wszeniej!

Nim myl w krain uudze wybiega,

Nim w sercu wielkie nadzieje zaega, —
Nim zapragnem, o czem wam si nie ni,

Nim powitaem z czem si musz rozsta:

Bybym, ach! bybym szczliwym móg zosta!

IV.

Widz — w ustroniu niewysoka strzecha

Z Cichem ogniskiem i kawakiem roli —
Przy moim boku jaka skromna posta —
A w jej spojrzeniu szczcie si umiecha —
A w domu nie brak ni chleba, ni soli,

Ni opatrznoci, — Wszystkiego dostatek —
Pene owoców gumna i spiarnie —
I jeszcze rok w rok co si grosza zgarnie

Na zapomog dla malekich dziatek,

Które si w domu z aski nieba mno
Na przyja ludzk i na boja Bo, —
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Czek w powaaniu — ma blinich szacunek,

Ma dobr rad — w potrzebie ratunek —
A gdy na pracy uczciwy wiek stera,

Jak y spokojnie — spokojnie umiera! —

Tak wam umiera modzi towarzysze!

Komu domowe wystarcza zacisze.

Czyja myl ciasna, pozioma, niemiaa.

Nigdy nad nizk strzech nie wzleciaa.

Ten spokojnego pilnujc ogniska

Niech dziedzicznego po ojcach nazwiska

Póki si stanie od zagady strzee;

Gdy si zabraknie, niech wnuki koysze
I wite z niemi odmawia pacierze;

Lub niechaj dla nich dugi traktat pisze

O gniadzie cnoty, o szlachetnych przodkach,

O dowiadczonych w gospodarstwie rodkach;
W kocu którego niech doda przypiski.

e kraj ubóstwa i upadku blizki,

JeU niemylnej pragnie uj zagady.

Powinien zmieni zagony na skady !

—

V.

Szalony mówi, kto jak Ugolino

W zbytku nieszczcia wasne gryzc picie,
miechem piekielnym wyszydza nieszczcie,

I w wasne oczy, wasn pluje lin! —

Przeklestwo temu, kto mkom ublia
I szydzi z cierpie pod ciarem krzya!
Wam Ahaswerom — lecz nie mnie, zaiste!

Ja miaem serce niewinne i czyste!
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VI,

I kiedy myl wróc w te lata dziecinne,

Kiedy sobie przypomn te miejsca rodzinne —
A pamitam jak dzisiai... Dworzec byl chdogi,
Cho nie wielki—lecz wsparty na wielkich stal cnotach—
Nieprzystpny byl zemu, bo mia nizkie progi,

I poczciwo na stray przy otwartych wrotach. —

W oddaleniu na wzgórzu szumia las dbowy,
I ponure co wieczór prowadzi rozmowy
Z dalekim krewnym swoim a blizkim ssiadem,
Z spanoszonym przy dworze owocowym sadem.
Sad ten by rajem szczcia o jesiennej porze

Dla nas, grzechu Adama malekich dziedziców,

Peen zotych owoców; — lecz uchowaj Boe
Zerwa byo cho jeden bez woli rodziców! —

Midzy tym rajem naszym a dbowym lasem,

(Straszne ztd, e tam niegdy przed niepomnym czasem
Koció si wielki zapad w czasie naboestwa)
Rozlewao si wielkie, szerokie jezioro.

Prawie tu poza dworkiem, w którym nas picioro
Maego przy rodzicach wzrastao rodzestwa:
Ja starszy — modszy brat mój — i trzy liczne siostry—
Matka anio dobroci — ojciec troch ostry,

Ale czowiek jak rzadko — niezrównany w cnotach,

Dowiadczony w nieszczciach i hcznych kopotach, —
Wieleby o tem mówi — lecz niech pami ywych
Spokojnego snu grobów nigdy nie narusza —
Nieszczliwy za ycia — moe ród szczliwych
Zasypia dzi w pokoju wita jego dusza!y i umar cnotUwie — i tem tylko zgrzeszy,
e si we mnie stal ojcem nadludzkiej rozpaczy,
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I e nadziej szczcia mojego si cieszy —
Nadziej szczcia mego!... Niech mu Bóg przebaczy!

—

Cieszy si biedny ojciec, gdymy drobne dziatki,

Poklknwszy co rano przed Najwitsz Pann
Odmawiali pobonie modlitw porann;

Albo kiedym wieczorem dla naszej czeladki

Zatrudnionej przdziwem i wizaniem sieci

Czytywa Robinsona dziwaczne przypadki;

Miaem lat om wtenczas; — byem mdrcem dzieci!

To te wporód dziecinnych moich rówienników

Tak miaem powag, e gdy czasem w wito
Zjechano si w ssiedztwo, a starsi do wików,
Albo wisków zasiedli — lub te pi zaczto,

A dziatwa w las ruszya na wojenne harce;

Wtedy mnie jednogonie stawiono na czele;

A byem wódz po temu; — w krakowskiej czamarce —
Na czole Mars — przy boku miaem karabel —
miao wielk, — i tak wysowienia biego,
e na jakiej tam wielkiej, uroczystej fecie.

Ja w niewoli zrodzone, omioletnie dzieci

Podniosem toast:

„Winszujem ci ssiedzie!" powtarzali starzy,

A ojcu memu rado janiaa na twarzy.

„Winszujem ci — zobaczysz, e twojej siwinie

Wyronie ze pociecha, a chluba ojczynie!"

Wyrosem — i gdzie owoc waszych przepowiedni.

Wy przyjaciele ojca mojego ssiedni;

Odzie waszych wrób sprawdzenie?... gdzie zwodne

[mamida.

Za któremi w krain wzniesion ideaów.
Do lotu archanielskie rozwijaem skrzyda;
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Gdzie dni dziecinnych marze i modzieczych szalów?

Odzie jest raj mój stracony, mój sad i jezioro,

Kocióek, las dbowy i ów nizki dworek,

W którym nas niewinitek wzrastao picioro!

A gdzie mody matczyne i ranny paciorek.

Który dugo mawiaem, dopóki mnie stary

wiata gupiego mdrzec — los lepy i guchy,

Nie wyleczy z choroby niebezpiecznej — z wiary!

A wierzyem i w niebo i w pieko i w duchy;

Wierzyem w ask bosk — w mio chrzecijask,

W prawo ludzk — w szlachetno i w wito
[kapask —

Wierzyem — w có nie wierzy modo atwowierna!

A dzisiaj — przebóg — jaka dzisiaj prónia we mnie —
We mnie — przy mnie — wokoo; — jaka czczo

[niezmierna!

Chciabym wierzy w cokolwiek — daremnie, daremnie!

Opoka wiary pka! — I wy to mylicie.

e warto y, jak yj i kocha to ycie?...

VII.

Jeszcze kocha?... Pokacie mi cho jedno serce,

Coby si nie sterao w wiata poniewierce,

Coby nad wzgldy ludzi i spraw ich zawio
Przenioso zawi piekie, lub anioów mio!
Pokacie mi to serce, któreby z zapaem,
Ca dz uczucia, powiceniem caem,
Ukochao cokolwek na tym wielkim wiecie —
Cokolwiek — ojca, brata, siostr, matk, dzieci.

Kochank, przyjaciela — lub t na ostatek.

T przez was uwielbian — t najlepsz z matek,
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Ojczyzn! — Ha! pokacie, gdzie mio ojczyzny,

Odzie owoc tej mioci?... Wasze zy i blizny!...

Oh! synowie Ojczyzny z bliznami i zami
Nim skronie bohaterskie zwieczycie laurami,

Pokacie mi, pokacie — gdzie potga duszy.

Która w harcie niezomna, jak nam pismo gosi,

Olbrzymie góry paszczy a doliny wznosi. —

Cierpliwo i pokora — prawda wielka wita.
Cierpliwo i pokora przebija niebiosy —
Wic cierpliwi, pokorni, zdajcie si na losy,

Albo na wol bo; — ale nim uwierz
W wito waszej pokory i w wasze pacierze

I w prawo pomazaców i w si tyary,

Pokacie mi, pokacie choby cie tej wiary.

Która umarych wskrzesza, niedonych krzepi

Przez któr chromi chodz, przegldaj lepi!

Niech przejrz miliony, którym ciemno mroczy
Odwiecznymi bdami zalepione oczy;

Niech do zdrowia powróc ci, co si z choroby

Po pradzadach dziedzicznej wyleczy nie mog;
Niechaj ci, co w gnunoci pokadszy si groby,

Trupiem okiem patrzaj na przyszo zowrog;
Niechaj ci zmartwychwstan, kiedy ich powoa
Na sd wielki narodów trba archanioa;

Wymódlcie i uprocie, niech was Bóg wysucha.
Niech na was zesze ask przenajwitsz ducha;

Niechaj ogie natchnienia — ten ywy duch boy,
Który cudów naucza, nowe wiaty tworzy,

Stare bawany kruszy i wskrzesza narody;

Niech ten ogie serc waszych poprzepala lody,
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Niechaj byskiem piorunu wiat cay obleci,

wit dz dziet wielkich niech w ludziach roznieci;

A gdy zbytków niewolnik wyrzeknie si dumy,

Kiedy gupcy przestan walczy na rozumy,

Kiedy gowy rozumne opuci ciemnota,

Kiedy mdro przestanie by skarbon zota,

A wag pokupnoci pobono i cnota;

Gdy duch boy zamieszka w kadem drobnem sercu,

Mio klka przestanie na lubnym kobiercu;

Kiedy nakoniec w ludziach sumienie si zbudzi.

Wtedy ycie ukocham — uszanuj ludzi; —
Ach! wtedy moe nawet z t piersi rozdart

Jeszczeby z wami cierpie i y byo warto!



WIERSZE Z RÓNYCH CZASOPISM
I z RKOPISÓW.





WIELKA NOC.

Noc zapada — zmierzchy puszcze.

Gucha cisza wiat zalega,

Tylko Gopo, jczc, pluszcze,

I ta wiea, która strzega

Brzegów jego przez lat tyle,

Widna z dala w czasów zmierzchu,

Jak maszt arki na wód wierzchu,

Albo paczka na mogile.

Z nadziejami u jej kolan

Drzemie garstka Wielkopolan.

A dokoa guch cisz

wiat i ludzie si koysz.
Tylko czasem wie na wiatrach

Ze stron Wschodu nas doleci.

e tam jeszcze s ich dzieci,

— Tam na skaach, w naszych Tatrach,

Dzieci owych orów, które

Day skrzyda srebrnopióre

Tym, co Kijów, Wiede, Warn,
Morze biae, morze czarne.

Bez taranów i korabli

Zdobywali ostrzem szabli.
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Wiatr powionie — i znów cisz
wiat i ludzie si koysz,
I znów gucho! Tylko czasem
Po nad starym Czarnolasem,

Z zawieszonej mistrza lutni,

Co dzie ciszej, co noc smutniej,

Niedoros miecza doni
Poruszane struny dzwoni;
Dzwoni piosnk nazbyt rzewn.
Lub nadziej zbyt niepewn!

Struny milkn — i znów cisz
wiat i ludzie si koysz.
Tylko gdzie tam od ogniska

Domowego ogie byska
I przywieca w nizkiej chatce

Czuwajcej w noc czeladce.

A z czeladk do ostatka

Stara starych Piastów matka
Wyczekuje, a anieli

Zwiastowa jej przyjd bieli,

I powiedz, jak Elbiecie,

e narodzi póne dzieci.

Co prostowa bdzie drogi

Przed Paskiemi Zbawcy nogi!

Nim czas przyjdzie, mode przdki
Osnuwaj ni w pamitki,
I z popiou, który ganie.

Rozdmuchuj stare banie.

Rozdmuchuj — skra po skierce

Pryska — trzaska i ulata;

I gdy zibi lud owiata.

Ta mu iskra grzeje serce!
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A lud banie plecie, orze,

Po dawnemu wci nadzieje

Pod ojczyst skib sieje,

I wci czeka — wci w pokorze

czas niwa rychy prosi,

Wci t ziemi potem rosi,

A nie wie, e sowo Boe
1 e Boe obietnice,

— Cho w przedwieczn tajemnic

Upowite, dugo drzemi
Pod rodzajn wieków ziemi, —
S jak ziarno, które rzuci

Siejbiarz w ziemi, — potem wróci

Z pola do dom, i po znoju

Caodziennym przy zasiewie,

Pooy si spa w pokoju,

I wnet zasn — i nic nie wie

Podczas swego snu, e ziarno,

Które przykry ziemi czarn,

Wci tam pod ni przez noc ronie.

Ronie przez noc jedn — drug,

Niewidzialne dugo — dugo;

A dopiero naraz w wionie,

W caej nagej swej przestrzeni.

Czarny smug si zazieleni,

I bujnoci swego anu
Zbudzonemu odda panu

Najpikniejszy plon w jesieni.

Jak to ziarno jest duch Boy!

Nieraz ludzko uznojona

Na czas do snu si uoy;
A on picej w gbi ona



146

Ronie, wzmaga si i plemi,

Jak to ziarno w gbi ziemi.

Niewidzialny, niewidomie,

Dugo w gbiach ludzkich sumie,

Jak podziemny sczy strumie.

Zanim gdzie przy czasów zomie
Na jaw trynie i roztoczy

Fale ycia, prawdy, cudu,

Przed zamione mar oczy

Spragnionego przez sen ludu.

Zanim zdrój ten ycia trynie,

Z pod wierzcych serc opoki, —
Nim wiosenne soce bynie,
I rozgrzeje martwe soki

Zamroonych prawd ywota —
I rzucone gdzie do bota,

Przedwiecznego sowa ziarno

Tchnieniem swojem rozziele!,

I rozwidni noc t czarn
Blaskiem jasnych swych promieni:

Zanim wielk noc t minie,

A dzie przyjdzie z jej powicia,

A was wezwie znów w godzinie

Zmartwychwstania Bóg do ycia:

Spijcie sobie — pijcie sobie.

Bogo, cicho i spokojnie,

W wielkonocnym dziejów grobie

Wy, — co macie sny o wojnie

I rycerskich mar mamida,
— Cho nie macie w sobie znamion

Tych rycerzy, którym z ramion

Wyrastay orle skrzyda, —
— Spijcie sobie, — i ty z nimi
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Ludu wierny, co staremi

— Gdy go noc usypie gtucha, —
Podaniami trzewisz ducha;

pij i ty przez noc t wielk,

pij spokojnie a bezpiecznie!

Bo ty z wiar wskrzesicielk

T zasne, e nikt wiecznie

Nie umiera, — nikt co wierzy!

pij wic obok mar rycerzy!

Lecz nim zaniesz ostatecznie,

Opatrz dobrze dom i drogi,

Które w jego wiod progi:

Aby niemi pokryjomu

Nie zakrad si wróg do domu,

I gdy zaniesz, aby skrycie

Nie ugodzi na twe ycie!



»

1



MOJE SNY — MOJE UCZUCIA.

Pier moja jest, jak wulkan, w którym pi sny

[wieszcze.

Jak wulkan, w któren Stwórca przy stworzeniu jeszcze

Iskr ycia i gwiazd przeznaczenia rzuci!

Wulkan wielki przedrzyma, a gdy si ocuci

arem uczu odetchn i ogniem natchnienia;

I law ez ognistych zapaka i zgasn,
I jak spa przed wiecznoci, znów na wieczno zasn!

Ja jestem, jak ów wulkan w przyrodzenia dziele.

Sam Bóg ogie swój wity w mej piersi zapali;

Jam go zgasi — i w zimnym zmarych dz popiele

Jednej-m iskry na marny ywot nie ocali!

S kwiaty tajemnicze — co cicho i skrycie

Kwitn gdzie tam nieznane na opoki szczycie;

Kwitn Pan Bóg wie poco? Kiedy nikt na wiecie;

Nie sysza nawet nigdy o ich wonnym kwiecie;

Nikt ich nigdy nie widzia — tylko tamci z góry,

Bóg i Jego anieli, i gwiazdy, i chmury!

Jak siostry, któremi gardzi ziemia-matka.

Rosn, kwitn nieznane i widn bez wiadka!
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Temi kwiaty s moje uczucia sieroce,

Co wyrosy na serca mojego opoce;

Bóg wie po co i na co?... kiedy tak tajemnie

Jak si we mnie zrodziy — wszystkie pomr we mnie'

Nikt nigdy o tych kwiatach serca nie usyszy,

Nikt ich nigdy nie ujrzy — chyba w nocnej ciszy

Stró anio — gdy snu skrzydem osoni m gow,
I senn z duchem moim zawiedzie rozmow,
I ze wszystkich snów moich w tej niemej spowiedzi

Lecz jeden najsmutniejszy — sen serca wyledzi!

Ty jeli kiedy w smutnej poniewierce wiata
Ujrzysz listek uwidy, którym wiatr pomiata.

Nim go zdepcesz nieczua obojtn nog.
Ulituj si, ulituj nad zwid niebog;

Odejmij si na chwil weselu i wiatu
I zasmu si i pomyl: „to hcie jego kwiatu!"

26 Padziernika 1840 r.



DLA JEDYNEJ SIOSTRY

PRZY WYJEDZIE W WIAT.

Czy mi dzi smutno? — Nie wiem! Lecz Bóg widzi,

e niewesoe mam serce i dusz;

Bo niechaj sobie kto i jak ctice szydzi

Z niektórych rzeczy — ja przyzna si musz,

e cho od zudze wszelkich i omamie
Wolny ju jestem, a w piersi pancernej

Niejedn bHzn, nie serce, lecz kamie
Nosz — i pozór z wierzchu mam niewierny;

To jednak jeszcze jaki we mnie szcztek

Pozosta z tego, co si dawniej nio,

Jaka przeszoci pamitka pamitek.

Jakie wspomnienie tego, co mino!
Wic cho spokojny jestem, moje czoo

Cho si nie chmurzy, ani smutkiem mroczy,

Chocia pogodnie patrz moje oczy —
Przyznaj jednak, e mi niewesoo!...

Ach! ale bo te jake si weseli

W takiej, ot! chwili, gdy jeszcze za ycia

Z tem wszystkiem wiecznie przychodzi si dzieli,

Z czem si wzrastao, yo od powicia!

Z tob, jedyna z moich, potem z tymi.

Co tam ju le w tej nieszczsnej ziemi.
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Ach! w tej nieszczsnej, któr, al si Boe,
'Ja ubóstwiaem wicej, nili moe
Jest dozwolono; za to sprawiedliwy

Spotka mnie wyrok — cho moe i mciwy,
e koci moich w niej pewnie nie zo!



.DO RÓY"

„Biedna moja — biedna maa,

Co odczepi si nie daa
Od bukietu róo!

Nie lkaj si, moja biedna,

Cho od sióstr swych sama jedna

Oderwana burz.

Nie lkaj! W wiat nieznany,

Cho rzucona za Bakany,

ród nas bisurmanów.

Póki z ciebie na nas czysta

Bdzie wiaa wo ojczysta

Od wilanych anów.

Nie lkaj si, pikna róo
Co bd tobie zego wró

li ludzie, za dola;

Bdziesz zawsze, jak wiat wiatem,

Najpikniejszym dla nas kwiatem

Ojczystego pola.



Czajld—Haroldowska i mnie dzi fala,

I wiatrów powit zowrogi,

Od brzegów ldu tego oddala,

Gdze kraj mój tyle mi drogi...

Wic gdy go rzucam, a serce wzbrania

Powrotu dnia si spodziewa,

Haroldowska pie poegnania
I ja bym chcia mu zapiewa...

Bywaj mi zdrowy! I wy, co w domu
Na dni czekacie askawsze,

A doczekacie ez si i sromu,

Bywajcie zdrowi na zawsze!

Bywaj mi zdrowy! Nim wiatr si skrci.

Co jeszcze do mnie przypdza
Wo pól twych i k, — a mnie w pamici

Zatrze si blask i ndza.
Bywaj mi zdrowy — i wy co w domu

Na dni czekacie askawsze.
A doczekacie si niwa sromu,

Bywajcie zdrowi nazawsze.



155

ez nie mam dla was na poegnanie

I serce nie pka z rozpaczy,

Cho wiem, co znaczy wieczne wygnanie,

Jak gorzki chleb jest tuaczy!

Nie pacze jednak, bo mi, jak kamie.

To serce w piersi tu ley.

Co niegdy zotych pene omamie,
Dzi samo w siebie nie wierzy.

Wam i mnie jedno, dokd popyn
I co mi nieba przeznacz.

Nie dbam: czy, kiedy, Jak i gdzie zgin,

Cho wiem, e po mnie zapacz.

Zapacz gorzko



DO SOKOOWEJ.
DRAGON.

Dziwne s losy! Wszak i ja przed laty

Byem skrzydlaty,

I na Pegazie, co si z orem brata

Wysokom lata!

A dzi?... Nie miejcie si! bo w najgorszym razie.

Cho nie Pegazie,

Mam i dzi jeszcze okropne dwa skrzyda
Smoka straszyda!

I to nie tylko skrzyda, bo dragony
Maj i szpony!

Wic ty, ostrzegam, cho Sokoa ona
I oskrzydlona.

Nie miej si, mówi, i nie szyd z wysoka.

Ze skrzyde smoka.

Bo gdy ze swoich dasz cho jedno pióro,

I ja bd gór.



DO PIÓRA,

KTÓRE SI NIE DAO ODCZEPI.

Raz dragon — straszydo, e cikie mia skrzydo

Przed on Sokoa si ali,

I rzek jej: „daj pióro, a ujrzysz mnie gór!"

I wiersze a do niej wypali.

A ona Sokoa odrzeka: „Twa wola

Niech bdzie — masz pióro!" I daa
I pióro mu czarne i oczko figlarne

Zdrajczyni — nie czarna, lecz biaa.

A dragon niezdarny, e sam by i czarny,

I lepy, ju nieco zgrzybiay.

Nie dostrzeg swawoli tej ony Sokolej

I pióro wzi czarne od biaej.

Nie wiadom mamida, wsadzi je do skrzyda

Dragona — potwora — niezdarny;

I z paczu podou chcia z on Sokoa
W nadziemskie poleci obszary.

Daremne mozoy! Inaczej Sokoy
Piórami lataj biaemi;

Na czarnem ów dragon nie wzlecia nad zagon

I zosta nieborak przy ziemi.

Wic smutkiem schylony, znów idzie do ony
Sokoa i mówi tej onie:

„Daj biae!" A ona si mieje z dragona

I mówi: „zapóno dragonie!
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„Te skrzyda, com miaa sokóka ja biaa

„Ju dzi zjedzone przez myszy!"

„Przez myszy — bogowie!" ów dragon odpowie,

Gdy tak odpowied usyszy.

I pyta jej czule: „Skd myszy w Stambule?

Ach, powiedz i nie bd zbyt skryt!"

„Z nad Gopa — jeziora, zjady je przedwczora,

Gdy byy tu u nas z wizyt!"



w PAMITNIKU P. IDALII KRAJEWSKIEJ.

„Wic znowu egna! Niestety, wic znowu!

Ja, którym egna tych, co nie powitam.

Tak dzi wasnemu nie dowierzam sowu.

e: czy ci egna — serca oto pytam;

A serce mówi: nie egnaj! zowrogi

Masz gos poegna, — wic dla odwrócenia

Zej wróby, powiedz: „szcz Wam Boe drogi

I do prdkiego prdko zobaczenia!"
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UTWORY PROZ





KOJATA.

(POWIE GMINNA).

By pewnego czasu król, nazwiskiem Kojata, który

miat brod a do kolan, a by królem potnym; posia-

da bogactw, co nie miara; paace jego byszczay od

srebra i zota, jednak czu si nieszczliwym, bo mu
Pan Bóg nie da potomstwa.

Zdarzyo si raz, e Kojata postanowi objeda
kraje swoje; poegnawszy si tedy z królow, puci
si w podró, i po roku dopiero, zacz z powrotem

zmierza ku domowi.

Pewnego dnia, upa byl nieznony, zdawao si, e
ywy ogie pada z nieba na ziemi; rozkaza wic król

swoim dworzanom rozbi namioty, i pod niemi chcia

czeka za wieczornym chodem.
Wtem mu si pi zachciao; a nigdzie kropli wody

znale nie byo mona.
Spragniony i zniecierpliwiony Kojata, wsiad sam

na konia i szuka zdroju w okolicy. Ledwie co kilka

staj ujecha, postrzeg studzienk pen krysztaowej

wody. Na wierzchu pywa puhar zoty. Kojata sign
co tchu po niego, ale o cuda! ilekro razy mia go ju,

ju uchwyci, zawsze mu si puhar wymkn z pod r-
ki; plusn jak rybka, zanurzy si pod wod, znowu
wypyn i znowu znikn.
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„Nie dam ja z siebie artowa!" pomyla król Ko-

jata, pooy si, jak dugi przed studni, przytkn usta

do wody i pi sobie po prostu, nie zwaajc na to, e
duga jego broda, zanurzya si w studni!

Napiwszy si do woli, chce wstawa; a tu oto nie

mona, bo go kto w wodzie silnie trzyma za brod.
— „Kto tam? Puszczaj!" wrzasn król obraony, ale

miasto odpowiedzie, pokazaa si tylko twarz stra-

szliwa z pod wody! Dwoje zielonych ócz tkwio g-
boko w gowie; w brodzie królewskiej topiy si dwa
orle szpony; a usta wykrzywione miechem szyder-

skim, przemówiy chrapliwie te sowa: „Daremnie wy-

dzierasz mi si o, królu! Nie puszcz ja ciebie pierwej,

póki mi nie przysiesz, e dostan to z twego domu
o czem ty wcale nie wiesz".

Król Kojata pomyla sobie: „Nie moe to by rzecz

wielkiej wagi, kiedy o niej nie wiem! i przyrzek j po-

czwarze!"

W tej chwili uczu si wolnym i usysza te sowa:
— „Jeeli zamiesz przysig, biada ci, biada!"

Potem podniós si z ziemi, otrzsn brod z wody
jak kaczka, kiedy si zanurzy i strzpie; wsiad na ko
i ruszy dalej.

Nie pamitam, jak dugo jeszcze podróowa; ale, gdy
dojeda do stoecznego swego miasta, wyszed lud ca-

y naprzeciw niego z okrzykami radoci. Na progu pa-

acowym, przywitaa go pikna królowa, trzymajc mae
dzieci na rku.

Kojata zblad, jak czechel miertelny; zwiesi gow
na piersi i wyrzek smtnym gosem: „Wic to dzieci

moje, o którem nie wiedziaem".

I dwie due zy spyny na siw jego brod, a lud

cay zdumia si niepomau; ale nikt nie mia pyta si
o przyczyn smutku. Nikt te nie docieka tajemnicy



króla, chocia wszyscy widzieli, e ma jakiego robaka

w sercu, który go toczy i gryzie. Dni mu schodziy na

niepokoju; noc sen mu z powiek ucieka.

Tak mino miesicy i lat nie mao.
Królewicz tymczasem wyrós ju na chopca, i by

najpikniejszym z modziey; a król Kojata zapomnia
zupenie o owem zdarzeniu przy studni. Ale by kto, co

lepiej o tem pamita!
Zdarzyo si, e królewicz wyjecha pewnego dnia

na polowanie! cigajc ranionego zwierza, oddali si
od reszty myliwych. By sam w miejscu najdzikszem;

a wokoo niego drzewa rosochate i cisza gboka. Na-

raz co mu nad gow midzy liciem szeleci poczo,
i wnet ukaza si pomidzy gaziami jaki staruszek

dziwaczny i zlaz na ziemi; broda jego i oczy zapade
byy zielone.

— „Witam ci, królewiczu Milanie, rzek dziadek, do-

sy dugo czekaem na ciebie; przeci mi wreszcie na-

wiedzi!"

—„Kto ty, starcze?" zapyta królewicz.

— „O tem, potem! Teraz suchaj, co ci powiem. Po-
zdrów odemnie twego ojca, króla Kojat i przypomnij mu
o dugu, który ju dawno mia mi by wypacony!
Wkrótce si znowu zobaczymy".

To mówic, znikn dziwaczny staruszek, a królewicz

zdumiony wróci do domu, i opowiedzia ojcu, cae to

zdarzenie. Król Kojata, syszc o starcu z zielonemi

oczyma, poblad jak czeche miertelny i zawoa bole-

nie: — „O biada ci, biada, synu mój ukochany. Królewi-

czu Milanie. Wkrótce trzeba bdzie nam si rozczy!"
Tutaj odkry ze zami okropn swoj tajemnic i przy-
sig, któr wykona przed laty!

— „Nie pacz mój ojcze!"— rzek wesoo królewicz,

nie taki to dyabe czarny, jak go zwykle maluj! Ka mi
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no okulbaczy cisaka mojego, a dam ja sobie rad na

wiecie. Gdybym jednak po siedmiu dniach nie powróci,

to mnie ju na tej ziemi nie zobaczysz!"

Przygotowano wnet wszystko do odjazdu Milana.

Król ojciec dai mu zote strzemiona, miecz stalowy i bo-
gosawiestwo swoje; królowa matka zawiesia mu na

szyi krzy zoty i poegnaa po trzykro. Królewicz Mi-

lan puci si wreszcie w podró.
Ciekawi pewno jestecie, jak mu si w owej podróy

powodzi? Oto jecha bez ustanku, jeden dzie, drugi

i trzeci; a gdy soce po czwarty raz za góry si spu-

cio, stan nad przestronnem jeziorem. Powierzchnia

jego, jak szyba wygadzona, pod strych równaa si
z brzegami: zdao si, e lada wietrzyk przechlunie ba-
wanem na ziemi; ale wietrzyk nawet nie mia zamci
przezroczystej wody, w której si przegldao nadbrzene
sitowie i kilka chmurek wieczornych. Królewicz Milan

nadjecha bliej; i dlaczegó to z takiem podziwieniem

spoglda przed siebie? Oto trzydzieci szarych kaczek

pywa i kpie si w jeziorze, a nad brzegiem ley trzy-

dzieci koszul biaych, jak mleko! Milan zsiad z konia,

przyczoga si midzy traw i krzakami, wzi jedn ko-

szulk, i czeka, co si dalej stanie.

Kaczki tymczasem nurzaj si i strzepuj skrzyde-

kami, igraj z falami i kpi si do woli, a potem dwa-

dziecia dziewi wypyno na brzeg, skonio si ku zie-

mi i wszystkie zamieniy si w przecudne dziewice,

wszystkie wdziay na siebie koszulki i zniky. Tylko

trzydziesta zostaa na wodzie; kry ona, aonie wy-
rzekajc, nad brzegiem; wyciga szyjk do góry, wzla-

tuje i spada, a jej si Milanowi al zrobio! Wyszed
wic z ukrycia na widok, a kaczka ozwaa si do niego

ludzkim gosem: — „Królewiczu Milanie, oddaj mi moj
koszul, a nic poaujesz tego'"
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Wysucha Milan tej proby i pooy koszul na tra-

wi. W tej chwili stawa przed nim dziewica tak pi-

kna, jakiej dzi nie masz pod socem, ani w powieciach,

ani w gadkach cudownych.

Zarumieniona, podaa mu rk i rzeka: — „Dziki ci,

królewiczu Milanie, e mojej proby wysucha. Nie po-

aujesz tego, powtarzam, bo ja jestem córk czarno-

ksinika Czernucha, imi moje Welena. Jest nas sióstr

trzydzieci; a ojciec nasz panuje w królestwie podziem-

nem, nad tysicami zamków i paaców przepysznych.

Od dawna ju oczekuje ciebie i gniewa si, e tak dugo

nie przybywasz! Ale bd spokojny, królewiczu, i su-

chaj mojej rady. Skoro staniesz przed ojcem Czernu-

chem, królem krajów podziemnych, padnij na kolana

i czogaj si ku niemu. Chociaby zgrzyta zbami, i tu-

pa nog o ziemi, nie zwaaj na to królewiczu! a teraz

za mn, hop! hop! hop!" To rzekszy, tupna nók,
i wraz z Milanem zapada si w ziemi!

W królestwie podziemnem sta paac zbudowany

z wgli paajcych i owietla ciemnic, jak soce owieca

ziemi nasz. By to paac czarnoksinika Czernucha.

Królewicz Milan miao wszed do niego.

Czernuch siedzia na tronie ognistym: czoo zdobia

mu wietna korona, a oczy iskrzyy si, jak dwa szma-

ragdy zielone; skoro go Milan zobaczy, upad na kolana

i czoga si ku niemu.

Czarnoksinik tupn nogami i zawy, a podwaliny

paacu zadray! Ale królewicz, pamitny sów Weleny,

czoga si coraz bliej, zoywszy rce na piersiach.

— „Wygrae hultaju, przyprowadzajc mnie twoj
postaw do miechu", zawoa Czernuch i zamia si ser-

decznie.—„Inaczej byby zgin niemylnie; a wic zgoda

midzy nami; za opieszao jednak twoj w przybyciu,

wykonasz mi trzy zadane roboty. Naprzód wybudujesz
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nocy dzisiejszej paac z marmuru; okna w cianach ma-

j by krysztaowe, a dach zoty. Jeeli mi taki paac
wystawisz, to dobrze, a nie, to si poegnaj z twoj
gow."

Czarnoksinik skin rk, dwóch sucych przy-

skoczyo, wzio Milana pod rce i wprowadzono go do

przepysznego pokoju, w którym stao óko dla przy-

gotowane; napróno jednak ncio go mikkim puchem

do siebie; on zdrów jak ryba, a jutro ma umrze; wic
pewno ostatniej nocy przed mierci nie zanie. Smutne-

mi mylami zajty siedzia Milan przy oknie. W tern

nadleciaa maa pszczóka i brzczc skrzydekami po

szybach woaa bez ustanku: — „Wpu mnie! wpu
mnie!" Milan otworzy okno, a pszczóka zmienia si
w tej chwili w pikn Welen i rzeka: — „Witam ci,

królewiczu! ale, czemu to tak smutno?"
— Jutro mam umrze z rki twojego ojca", odpowie-

dzia zimno królewicz.

— „Nie umrzesz, przysigam! Jutro przed witem sta-

nie paac gotowy; a ty chod z siekier dokoa, jak gdy-

by co jeszcze poprawia."

I tak te si stao. Przed wschodem chodzi ju Mi-

lan z siekier koo przepysznego paacu, jakby co jesz-

cze poprawia!

Sam Czernuch zdumia si nad piknoci budowy.
— „Doskonay z ciebie ciela",— mówi do Milana,

—

ale si musia piorunem zwija tej nocy. Na tem si je-

dnak nie skoczy, mój bracie. Mam ja w domu trzydzie-

ci córek. Jutro stan wszystkie przed tob w rzdzie,

a powiesz mi, która z nich najmodsza Welena. Trzy ra-

zy wolno ci kad obejrze. JeH zgadniesz, to dobrze;

jeeli nie, to si poegnasz z twoj gow."
Milan rozmia si w duszy, powróci do swego poko-

ju i myla sobie:—„Teraz, to mi si na tgi koncept wy-
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sadzU, panie Czernuchu. Jabym nie mia mojej Weleny

pozna?... hm! hm!"
— „Któ wie, czyby j pozna, bez mojej pomocy?"

—

rzeka pszczóka, wlatujc znowu do pokoju. Jest nas

sióstr trzydzieci, a wszystkiemy sobie podobne, jak

dwie krople wody! Lecz suchaj! Na mojem czole, usi-

dzie muszka i po tem mnie poznasz. Bywaj zdrów kró-

lewiczu!

Nazajutrz, zawoano Milana; trzydzieci dziewic

w bieli stao ju rzdem ze spuszczonemi ku ziemi oczy-

ma. Czernuch siedzia na tronie, zoliwie si umiecha-

jc; a królewicz, przeszedszy raz rzd cay, zblad, bo

muszki na adnem czole nie byo. Powolniejszym krokiem

przeszed drugi raz i zaczerwieni si, bo muszki na a-
dnem czole nie byo.

Szmer guchy i ciche miechy rozlegy si dokoa;
wtem usiada maleka, jak maczek muszka, na skroni, y-
wym ogniem poncej. Co tchu schwyci Milan dziewic
za rk i zawoa: — „To jest Welena, najmodsza twoja

córka!"

— „Hm, hm! tu mi jaka baba bródzi", rzek Czar-

nuch zagniewany, „bo gdzie dyabe nie moe, tam bab
pohj. Ale baby maj dugie wosy, a krótki rozum. Za-
pi ja ciebie, ptaszku, poczekaj! Za trzy godziny sta-

niesz znowu przedemn; wtedy zapal som; a pierwej

nim si do koca dotli, masz uszy par butów. Jeeli

je uszyjesz, to ci powiem: „tgi szewc z ciebie!"; a jak

nie, to si inaczej rozmówimy!"
Powróciwszy do swego pokoju, chodzi Milan szero-

kim krokem i marszczy czoo, a mu si brwi ze sob
stykay.

„Ja syn królewski, mam buty szy!... Nie, nigdy!

nigdy tak rodu mojego nie splami!" Kiedy to Milan do
siebie przemawia, wleciaa pikna Welena przez okno:
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— „Wic có mylisz robi?" — zapytaa go z nie-

spokojnoci.
— „Umrze wol z rki tego otra; a szy butów nie

bd!" — „Nie, mój miy, ty umrze nie moesz, bo i ja-

bym wtedy umara", rzeka Welena. „Albo wic przeam
twój upór, albo si ratuj ucieczk!"

To mówic pluna na okno, a lina przymarza do

szyby. Poczem wyprowadzia Milana z pokoju, zatrza-

sa drzwi na rygle, i przybywszy na miejsce, kdy si
w ziemi zapadli, wyrzeka: hop! hop! i znów przed nie-

mi byo przestronne jezioro z kwiecistemi brzegami, na

których pas si jeszcze cisak królewicza. Ledwo zo-

czy pana swego, zara radonie, przyklkn do wsiada-

nia i wnet popdzi z Milanem i Welen na \^Tskok.

Tymczasem Czernuch czeka i czeka na królewicza,

a jego jak niemasz tak niemasz. Wysya tedy swych

dworzan po niego. Dworzanie przybywszy do drzwi

zamknitych, pukaj, a lina przymarznita do szyby

odpowiada: „Zaraz przyjd".

T odpowied przynosz Czernuchowi, który czeka

nanowo i wysya powtórnie sucych. Powtórnie odpo-

wiada lina pukajcym: „Zaraz przyjd!"

Rozgniewany tern do ywego czarnoksinik, wrza-

sn*—„Czy on mnie myli na dudka wystrychn! Wy-
amcie drzwi i tu mi go przywleczcie!"

W mgnieniu oka wyleciay drzwi podwaone, a lina

w gos si rozemiaa. Czernuch o ledwie nie pk ze

zoci, postrzegszy prón komnat i wyda rozkazy do

pogoni.

Cay rejment zych duchów rozbieg si wszystkiemi

drogami. Wtedy szepna Welena na ucho Milanowi:

„Sysz ja zdaa ttent koskich kopyt!"

Milan zeskoczy z konia, przyoy ucho do ziemi

i rzek: „Prawda! goni nas, goni i s tu za nami!
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Welena pomruknwszy kilka sów tajemniczych,

zmienia si natenczas w rzek; Milana zmienia w most

elazny, a konia w kruka.

Gdy pogo dotara do mostu, stana nagle jak wryta,

bo dalej tropu nie byo; a za mostem trzy drogi, na trzy

si strony krzyuj. Co tu pocz? Trudna rada, trze-

ba z niczem powróci.

Czernuch woa ju z daleka do powracajcych:

— „Pógówki! oszukano was; ten most i owa rzeka,

to byli oni sami; dalej za nimi na nowo; albo was ukamie-

nowa kae!" W tej samej chwili szepna pikna We-

lena Milanowi: — „Sysz ttent koskich kopyt!" Milan

zeskoczy z konia, przyoy ucho do ziemi i rzek:

— „Goni nas i s tu za nami!"

Bez zwoki wic zmienia Welena siebie, Milana i konia

w gst, ponur kniej, z tysicem krtych cieek.

W niej zdao si cigajcym, jakgdyby przed sob wi-

dzieli dwóch jedców; a gonic za nimi, tak si zb-
kah w bezdroach, e powrócili na miejsce, kdy si

schodzi do podziemnych krain Czernucha. Wtedy dopie-

ro knieja, cieki i jedcy, jak sen przed nimi zniknli.

Sam Czernuch wsiad tedy na swego karosza, a We-
lena szepna znowu drcym gosem: — „Biada nam!

Czernuch, mój ojciec, nas goni! Ale przy pierwszym

kociele koczy si jego wadza i potga. Podaj wic
krzy twój, Milanie!

Posuszny królewicz, odda swój zoty krzyyk, któ-

ry mu matka królowa na piersi zawiesia. Ledwo go

rk dotkna Welena, zamienia siebie w klasztor, Mi-

lana w mnicha, a cisaka w dzwonnic.

Szczciem, e si pospieszya, bo ju Czernuch sta

przed klasztorem. „Czy nie widziae tu, ojcze, dwóch
jedców uciekajcych?"
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— „Wanie", odpowiedzia zapytany, „wyruszy od

nas z popasu królewicz Milan i pikna Welena i kazali ci
uprzejmie pozdrowi."
— „Niech sobie jad na zamanie karku!" — wrzasn

Czernuch zsiniay od gniewu, powróci z kwitkiem do do-

mu i dosta ze zmartwienia ótaczki.

Milan za i pikna Welena zdyli bezpiecznie do sto-

ecznego miasta króla Kojaty, który im wkrótce sute

wyprawi wesele. Zaproszono na nie wielu zacnych go-

ci, midzy innymi mnie take. BawiUmy si wszyscy
wybornie; piwa, miodu, wina byo do zbytku, a jednak

nikt nie la za konierz.



BOGUNKA NA GOPLE

R. W. Berwiski. T. II.—2.





PROLOG.

„Spieszmy — za chwil kraj nas powita,

Gdzie lepsza przeszo z grobów wykwita.

Kraj cudów, czarów, uroku!

Pami, co skarbu przeszoci strzee,

Zwoa tam króle, dawne rycerze,

Z dawniejszych dziejów pomroku.

Cienie czarown zaklte wadz,
Powstan z mogi i przeszo zdradz,

Ukryt w tajniach grobowych;

I ujrzym stare, szorstkie postacie

dugich brodach, w ojczystej szacie,

W Chemach i giezach stalowych;

Ujrzym tam kordy w mskiej prawicy,

Usyszym pieni Boga-Rodzicy,

Szczk broni, kopyt ttenta;

Ujrzym, gdzie ziemia krwi ojców zlana,

yciem kupiona komi zasiana.

Mskie ich cnoty pamita!

1 znowu ujrzym w wietle miesica.

Jak Gopa fala przejrzysta i drca,
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Chórem si dziewic zabieli;

I znów uslyszym, jak ciche dwilii

Czarownej, nocnej, dzikiej piosenki

Zabrzmi na Gopla topieli...

Glos jej popynie po nienej toni

Myl za ni w ciemn przeszo pogoni,

Iskr w pomroku rozarzy, —
Wród broni szczku, wród bitew wrzawy.

Wród pieni dawnej wielkoci, sawy,

O przyszych losach zamarzy!..."

Spieszmy wic...



A jako kwestarz z wityni pamitek chodziem od

sioa do sioa, — od cliaty do ciaty. — Tu ziarnko pia-

sku krwi uwicone, tam odamek kamienia z grobu bo-

liatyra — ówdzie pami czepic si zoranego latami

czoa, jako bluszcz gruzów i ruin, — a tam znowu sowo
ulatujce z dymem kurnego ogniska, — wszystko to bra-

em datkiem pielgrzymstwa i niosem skwapliwie na wiel-

ki pomnik przeszoci. —

*

Pod wieczór stanem w Kruszwicy.

O Gopo! z pomidzy wód naszych jedyne, wspania-

e; kolebko i grobie sowieskiej przeszoci, jake si
z tob powita? jakime jzykiem przemówi do ciebie?...

Ile to dwików rónorodnych przelatywao nad tob
bez ladu, bez echa!... Czy i mój gos przepynie po

fali wód twoich, jako te dni blasku i wietnoci, które

ciebie otaczay niegdy, a z których dzisiaj zostaa jeno

bajka, usypiajca rozkwilone dzieci!
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Stoj na brzegach twoich obnaonych, odartych

z kwiatu swobody, podobien majtkowi wyrzuconemu na

ziemi obc, co marzy o szczliwszej, a dalekiej matce.

—

Czy j kiedy obacz? Podobien majtkowi buduj ze

szcztków rozbitego okrtu ódk nadziei i puszczam si

w niej na twój grzbiet nieugity, nieujarzmiony nigdy —
zawsze wolny, aby o wolnoci zaduma!... Wicher nawa-

nicy, który ponad tob przewiewa, szum burzy, która

faduje twój wal posuwisty, krzyk puszczyka, którj'

osiad na szcztkach królewskiego gmachu, moe na-

tchnie pier moj; — z popioów zmarej wielkoci moe
odgrzebi iskr nowego ycia; — z powoju i bluszczu,

osaniajcego ruiny dawnej wietnoci, moe uwij wie-

niec tryumfalny na skro przyszych bohatyrów!

Wypynem... Ogarniam ci w caej okazaoci, o zie-

mio moja rodzinna; widz ci z ndz i z groby twoi-

mi! W nich stara sawa twoja i potga spoczywa; ona

ci opucia w chwiU utrapienia, przeniewierzya si mat-

ce swojej; ale ty, o ziemio nasza, wierna pozostaa

twym dzieciom; — ywisz i pielgnujesz je. — Ty zaw-

sze niezmienna, ta sama! Pikn bya w szacie godo-

wej, w czasie wesela synów twych; pikniejsz stokro,

bo nieszczliw jest dzisiaj!

Widziaem raz niewiast w orszaku pogrzebnym —
w szatach aobnych, idc z rozpuszczonym wosem,
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z bladem licem, ze zaw powiek, za trumn synów,

którzy, jak pomarli — nie wiem!

Dzisiaj ogldam ciebie w caej gbokoci smutku

twojego. — adna zasona nie kryje przed okiem mojem

twego oblicza, zroszonego zami. Przejrz ci od koca
do koca, bo ty równa o, ziemio moja, jak s równi ci,

którzy ciebie zamieszkuj. — Na twoich te tylko rów-

ninach, równo pojt by moe!

Góry podnoszce ku niebu onieone czoa, których

nigdy stopa ludzka nie zdeptaa, podobne s dumie, któ-

ra ucieka w oboki, a u stóp swoich zostawia cierpienia,

zy i niedol... Na ich szczycie orze si gniedzi i szy-

buje w niedocige wysokoci po saw, a po er tylko

wraca w doliny na udrczenie sabszych.

Na was, o równiny, mej ziemi równo si cierpi, równo

pacze! Smutna nuta bolesnej piosnki brzmi daleko po

rosie na paszczynie waszej; — nie wstrzyma jej, ani

odbije brya ska opoczysta, ale j zowi tkUwe ucho

suchacza, a serce wespó czujce echem odpowie!
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Bogosawion bd, o ziemio obiecana, cho nieszcz-

liwa, pikna, chocia odarta z blasku dawnego i chwa-

y!... Smutny jest prawda widok twój; — smutny widok

tylu chat ndzy — tylu szcztków zbytku — tylu pami-
tek szczcia!

Przeszo — obecno!... Oto grzech Adamowy,
a oto pokuta Izraela. — Wszystko smutne, — nawet ta

wiea samotna, ^) która z grobu wieków niezgite podno-

si czoo i niemiertelnoci woa. — A jest to wiea Ba-
bel, — ci co j budowali, w rozproszeniu s na wszystkie

strony wiata i pomieszane jzyki ich i nie rozumiej
si — jedni woaj: wolno, a drudzy: zdrada! — ci

chc elaza — ci zota!

Smutny to, zaiste, widok upadku! Jest wszake pot-
ga wyobrani, która ten smutek rozjania, która pusty-

nie yciem i blaskiem napenia, jak napenia niebiosa

anioami i szczciem. Ona odmodzi kwiat swobody,
który nam przedwczenie uwid na niwie przeznaczenia;

zapeni szczerb, któr czas w naszej przeszoci wya-

») Zdaje si, e dzisiejsza wiea w Kruszwicy niesusznie na-

zywani Mysz; bo wedJugp Galla wiea, w której myszy zjady Po-
piela bya drzewianna: lignea. Gallus. Lib. I. Cap. 3. p. 26.
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mai; podwignie otarze sawy, które czas zniszczy

i roznieci na nich niemiertelny ogie nadziei!

Szczliwy, kto na jej skrzydach obleci przestrze

wód twoich, o Gopo! Nie wstrzymaj go tam granice,

które przedzieliy twe brzegi, które przedzieliy ludzi je-

dnego plemienia. Plemiona twoje pywaj swobodnie

w gocin do siebie, bo ty nie znasz pana — prócz Bo-

ga! — Jego te tylko woli podlegasz!... Czowiek wada
na ziemi i znaczy kroki swoje ruin i gwatem: — na po-

wierzchni twojej niema ladu stóp jego!... Czas wada
czowiekiem i zmarszczkami lata swoje na czole jego ce-

chuje: — na powierzchni twojej nie ma ladu wieków

tysica!

Ale w gbokociach wód twoich s tajemnice niedo-

cige — okropne!

# *

'

Ja potg wyobrani, jako lask Mojesza uderzam

ciebie!

* *

I jak pod lask Mojesza pko wód ono przede mn.

—

Zbli si, czowieku — na dno, którego adne oko ludz-
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kie nie pokalalo dotd, spojrzyj — i zadryj!,.. Oto grób

bogów! — bogów, przed którymi lud wielki, potny ko-

rzy si i na twarz upada; — a dzi czoa ich w boto

zagrzzy, a gad wodny wije siQ u stóp ich i peza! ^)

O wszechwadny tyranie, którego czasem nazwano,

który uniemiertelniasz miertelnych, a bogów potrcasz

w otcha niepamici, który mciwy i dobroczynny za-

razem; do ciebie gos mój modzieczy, z piersi karmio-

nej nadziej i wiar, podnosz!... W twoim rku skarb

szczcia niewyczerpany, — a my ubodzy, ucinieni n-
dz przeladowania, o jeden tylko klejnot, bagamy cie-

bie, — o klejnot, któregomy na poudniu i na zachodzie

i za morzami szukali: — o podaj nam co prdzej!... nie-

naruszony, niepokalany zoymy go kiedy na otarzach

twoich!

iTzyjdzie czas zmartwychwstania, ale nie dla was Bo-

gowie upadli!... Wycie jak anieli w pieko strceni, bez

nadziei powrotu na ono niebieskie!

A przecie chciabym was wskrzesi!

») Za Mieczysawa topiono bóstwa pogaskie w Gople, —
^

Dugosz K. 95. I
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Gdybym mia oko nieba bkitne, spojrzabym na cie-

bie Boku-Pogodo ^). Moeby lica twoje pogodne i pi-

kne yciem zajaniay; — oko twoje niebieskie moeby
promieniem soca zagrzao owe ziemskie serca skrzepe,

nieczue; — moeby naród nieszczliwy, któremu sza-

racza wschodu i grad pónocy zbi ca niwa nadziej,

moeby przyszed przed otarze twoje i baga o plon-

niejszy owoc krwawych prac swoich!

Gdybym by chmur czarn, burzliw, co od pónocy

przynosi ludziom zniszczenie, spadbym piorunem w o-
no twoje, boku Perkunie, i ogie straszliwy, który

w niem przygas od wieków, rozpomienibym nanowo!

Wichrem nawanicy zanurtowabym do ciebie Powi-
cie, ^) i zbudzi ci z dugiego letargu! Niechby w was
dawna wrócia potga, niechbycie wstaU i w gniewu za-

palczywoci waszej, kraj ten naszerz i nadu prze-

bieeli!

Cze tobie, boku Wet-za-wet. ^) Dzie wita two-

jego moe niedaleki: zgromadzi si znowu lud mnogi, po-

tny, przed otarze twoje, jak dawniej za lepszych cza-

*) Pogoda, boek Polaków; — czczono w nim czyste niebo

i susz w czasie niwa.

*) wist, Powist, Pogwizd, Pochwist, boek wiatrów nawalnych.

') Rugowit, Wit, Wet, Wet-za-wet, boek Sowian. Przedsta-
wiano go o siedmiu ustach, z siedmiu mieczami u boku.
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sów bywaJo. — Tam ci zgotuj igrzyska biesiadne!... Tam
ci nie wystarczy siedem ust twoich do spijania krwi, któ-

ra popynie, tam nie wystarczy ludowi gosu do wykrzy-

kania imienia twego: Wet-za-wet!

O gdybym dzisiaj móg ciebie wskrzesi i jeden

z siedmiu mieczy twoich pochwyci!... Ale wszake tu

ywi, rodzicielka ycia, postradaa panowanie swoje,

Marzanna^) ostatnia jej powieki zamkna i skonaa sa-

ma. — Wic ani ycia, ani mierci pomidzy wami!

S przecie dwa Bóstwa jeszcze, które yj w powie-

ci ludu.

Stary rybak, wykoysany z dziecka wód fal, dziwa

prawi o topielcach. — Dusze ich bkaj si w bezden-

nych toniach Gopa. — Nija ^) czuwa nad niemi. —

Któ z przyjeziornych mieszkaców nie widzia owych
widm fantastycznych, krcych ponad toniami Gopa —
kto nie sysza nocnego piewu, i tej muzyki tak dwi-

3) Nie zgadzaj si z sob historycy, co do atrj'butów bogini

Marzanny, — ja j wedle Naruszewicza uwaam za Bóstwo mierci,
moru, marcia.

') Nija jest podug jednych opiekunk dusz zmarych, podug
innych bóstwem zego, jak Jesse bóstwem dobrego.
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cznie brzmicej w powietrzu, pomieszanej z dalekiem

brzmieniem dzwonów, z gr wiatrów i z szumem je-

ziora?...

Któ nie sysza o tych duchach opiekuczych na-

szych róde — strumieni — rzek — jezior?...

A Oopo przed wszystkiemi najpierwsze! Bywaj no-

ce, w których nad jego wodami gromadzi si cay ten

wiat nadpowietrzny.

Pikna nadgoplaska dziewica rozpowiada nieraz po-

chemu modziecowi o Bogunce, tej nieszczliwej ko-

chance, której strzee Dziewanna, bogini czystej mioci.

Chcesz-U si dowiedzie tajemnych, uroczych powieci,

chcesz-H usysze pieni eteryczne ywioów, chcesz-li uj-

rze na wód powierzchni cie tej cudowneej, nadziem-

skiej istoty, — zrób naprzód Bóstwu z serca ofiar —
pokochaj i czekaj chwili przyjaznej.

Kiedy ksiyc na nowiu zejdzie w noc wiosenn, jesz-

cze dzie si nie rozwiód z wieczorem. — Zmrok otula

do snu pó-wiata, jak ndza, której nie starczyo ach-

mana na okrycie caej sieroty. — Coraz si ciemnia
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i cienia widnokrg, ale powietrze jeszcze przejrzyste,

cho we mgle; jeszcze lekkie i wiee, cho przesycone

wyziewem biaej lilii, która panuje kwiatom nadgo-

plaskim.

To chwila uroczysta! Korzystaj z niej, synu natchnie-

nia, 1 spojrzyj na to zwierciado jeziora, w którem si

geniusz miejsc tych przeglda. Twarz ksiyca smtna
i blada spoczywa na wygadzonej wód szybie, jako na-

dzieja na ou mierci; — a siostry modsze, przyrodnie

otoczyy je wkoo i pacz. — U stóp twoich byszcz
zy czyste na trawie i zazieleniaj muraw. — W oddale-

niu ozwie si czasem ptak leny, utuli gow pod skrzy-

do i zanie. — Cisza — nieprzerwana cisza!... — Tylko

komary i chrzszcze wydzwaniaj jeszcze hymny wie-

czorne; — tylko ryba zaplunie czasem w jeziorze, roz-

toczy koo tajemne, które si coraz rozszerza 1 ro-

nie, jak koo myli ludzkiej, póki si z morzem wieczno-

ci nie zleje!

To chwila uroczysta! Korzystaj z niej, synu nat-

chnienia!... Jeeli walka z cierpieniem i przeciwnociami

nadaa duszy twojej hartu i mstwa; masz-U odwag po-

wierzy si cieniom nocy i falom jeziora, niech ódka
wyobrani twojej uniesie ci na t powierzchni lizk,

niech agiel myli napity oddali ci od brzegów tej zie-

mi, na której wszystko stradae, co byo drogiego! —

Zapomnij o wiecie! — Ale strze si marzycielu mo-
dy, aby ci nie zaczarowa wpyw duchów i widok jezio-
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ra, którego wody upione i ciche nc porzuci burzliwe

morze ywota. Tam na dnie jego pokój i spoczynek

straszliwy; tam ciaa topielców zasypane wirem niepa-

mici; tylko oblicza odkryte i obrócone ku niebu, jakby

raz jeszcze obaczy chciay promie soneczny. Ach! bo

najpikniejsze jest ycie, kiedy je egna przychodzi!

Zachowaj je ku lepszej przyszoci, modzieficze!

miao wic, miao zawró ódk w stron, gdzie twarz

ksiyca w drcej si kpie topieli — smtna i blada. —
Tam trzykrotnem uderzeniem wiosa rozbij szyb przej-

rzyst. —

Zaplunie woda — zasyczy; — w kropelki prynie —
piank zakipi. — Wiatr si obudzi, co spa na waach...

zadzwoni w chmury. — Wic lasy szumi — licie sze-

leszcz — szklanny dwik wody chórem odbrzmiewa

—

rka tajemna uderza w arf sfer wyszych — a coraz

goniej, doniosej! — Lej si tony — plcz si dwiki
i pie tajemna wypywa z gbi jeziora. — Suchaj jej —
suchaj!

PIEW DUCHÓW NAD WODAMI.

CHÓR.

Nad wodami, nad falami,

Bez pocztku i bez koca!
A pod nami, a nad nami

Same gwiazdy, same soca!



Rykla burza, dry wiat cay,

Czek si z waem losu amie!

Nas nad burze, nas nad way
Niemiertelne wznosi rami!

GOS JEDEN.

W jutrzni si szat ubieram,

A karmi niebiesk mann,
A myj ros porann,

A soca blaskiem ocieram. —

GOS WTÓRY.

Mieszkaniem mojem niebiosy,

A pode mn ziemia klczy,

I otarze moje wieczy
W kwiaty, owoce i kosy!

Na falach wiatru gdy pdz,
A wiat ten marny obacz,

I sprawy ludzkie i ndz, —
Zakrywam twarz m i pacz,

CHÓR.

On kiedy spojrzy na ziemi.

Twarz sw w aob ubiera;

A wiat na zbrodni swych brzemi
Pogodnem Hcem spoziera.

GOS TRZECI.

Goplo zwierciadem jest wiata;

Dzi niebo jego namiotem,

A jutro wiatr niem pomiata

Jak los czowieka ywotem. —
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GOS CZWARTY.

Dziki potok z Tatrów szczytu

W bezdenn si przepa ciska,

Ostrosupem do bkitu,

Pian gwiazdom w oczy pryska.

CHÓR.

Wic kto chce szumnie zasyn.
Piank sawy udzi oko;

Musi wysoko popyn,
A potem upa gboko!

GOS CZWARTY.

Podliwy sawy szumu

Stan modzian nad potokiem;

Dumnem na wiat spojrza okiem,

I chcia by wyszym od tumu!

Wzgardzi wiatem, wzgardzi yciem.

W odmt si rzuci, zuchway!

Ja go rozbiem o skay,

I dzi sawny tem rozbiciem!

CHÓR.

Bo kto chce gono zasyn^
Piank sawy udzi oko.

Musi wysoko popyn,
A potem upa gboko!

R. w. Berwiaki. T. II.—3.
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GOS PITY.

Morskie oko^) patrzy z góry

Czyste, promienne, spokojne;

Pod niem wieczn tocz wojn:
Ziemia, ludzie, wiatry, chmury!

Morskie oko wód swych lica

Nigdy smutkiem nie zachmurza!

Ale w gbi jego — burza,

I niejedna tajemnca!

CHÓR.

Wic cho nigdy swego lica

Czarnym smutkiem nie zachmurza,

W ionie jego wieczna burza

I niejedna tajemnica!

GOS PITY.

Gupiec chcia rozumem syn,
I podwodne odkry wiaty;
Zanurtowa... przed stu laty,

-

A dzi jeszcze ma wypyn!

CHÓR.

Kto chce zgbi wiedzy tonie,

Gdy przepaci jej nie zbada.

ywiou jej nie owada;
W odmcie myl, utonie!

*) Jezioro na szczj-cie Karpat, majce 4560 stóp wysokoci, oto-
czone skaami granitowemi na kilka t3'siccy stóp wyej jeszcze
sterczcemi. Podug- gminnj-ch poda jest ono niezgruntowane, ma
podziemne poczenie w3-cznie z morzem i w pewn3-cli czasach
do góry si podnosi. Nie ma przy niem adnego drzewa, nic ywe-
go, ani ptaków, ani pazów, a w niem samem adnych ryb.
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Nad odmtem, nad falami,

Bez pocztku i bez koca;
A pod nami, a nad nami,

Same gwiazdy, same sfoca!

Jeszcze — jeszcze sycia ostatnie dwiki — a co-

raz dalej i dalej!... Cisza... jeno lasy szumi — licie

szeleszcz — wiatr dzwoni z chmury, — a fala kipi!...

Suchaj!... Có to za nowy dwik, dugi, przecigy, bo-

lesny?... Zda si, e to westchnienie caego narodu, wy-
dobyte z piersi gbok ran rozdartej!... Suchaj!...

Dwik po dwiku, akkord po akkordzie si leje; coraz

dononiej — swobodniej... Ju si gos jeden rozplata

z nieadu — to piew niewieci — piosnka czarowna ju
zrozumiae jej sowa:

(PIEW).

Wa po wale z wód odpywa,
Gwiazda ycia dogorywa,

A niemasz go — nie!

Ach, przybywaj! nock cienm
Na pieszczotach przebaw zemn,
Dzie biay na nie!

Tu nas czeka rozesana

Sina fala, biaa piana.

Jasna to na dnie.

Tu nas w dole, tu nas w górze

Ukoysz chodne burze

W miym, rajskim nie!



i6

Tu do pieszczot nocka nci,

A dzie we nie niepamici

Przeminie, jak cie;

Ja dnie skróc, ciemne noce

Rozkoszami ci ozoc;
Jako soce dzie!

Wa po wale z wód odpywa.
Gwiazda ycia dogorywa,

A nie masz go — nie!

Ach, przybywaj — nock ciemn
Na pieszczotach przebaw zemn
Dzie biay na nie!

piew rozbrzmia — ju tylko echo odpowiada echu.

—

Ocl^nij si zapalecze mody!... Dusza twoja caa
w twem uchu; owisz chciwie dwiki ostatnie, jakby je

chcia oddechem pochon, jakby je chcia przytrzyma
okiem, jakby je chcia wcieli w istot, której obraz

wywoay z duszy. — Ocknij si — spojrzyj!... Na
srebrnej fali — w srebrzystej szacie — przepyna!.,.

Kto taki?... To ona — Bogunka!

Cuda to i dziwy! — A nie kademu dano jest dopa-

trze si ich gruntu. —

Ahci nasz wit peen tajemnicy!... j-wioy nasze —

T

ogie i woda — powietrze i ziemia, zaklte s niewidzial-
\

nemi widmami wyobrani. I
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Lud nasz kocha t ziemi, która go piastuje i karmi,

wic j w pojciu uszlaclietnia i upiksza — mioci
podnosi istno jej do istnoci wasnej, aby j tern gor-
cej móg do modzieczej piersi przycisn. — To te
wszystko, co gdzieindziej martwem jest i bezczynnem

—

yje u nas i dziaa; a wszystko, co yje, ma udzia w lo-

sach czowieka. —

U nas zwierzta, nawet same drzewa rozmawiaj
z sob — ptakowie sejmikuj i radz — bociany rodzina-

mi yj i kochaj ojczyzn swoj. —

Takto mio kraju, a do ubóstwienia podniesiona

u Jias. — Kto jej nie rozumie, niechaj si dziwi powie-

ciom ludu, powieciom moim — niechaj wiary nie daje

temu, co jeszcze opowiem — bo nie tylko Gopo same
zaczarowane jest wyobrani; wyjdno o zmroku wie-

czornym do przylegych kniei — a nowych si cudów
napatrzysz.

Zaledwie pónoc wybije, — ozwie si las cay osko-
tem i hukiem. — Oraj trbki, graj psy gocze!—Wcwa
ko przegania — ko kary — nozdrze rozdarte, —
chrapa zapieniona, — a z nozdrza i z chrapy strumienie
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ognia pryskaj; — a grzywa wiszczy z wiatrami —
a wiatry czepi si grzywy, bo zby nie mog za jezd-

cem, — Jedcowi maJo wistu, mao lotu. — Ucisn
konia w golenie — szparciej wypuci; — uderzy
w trbk i dzik pieni wyzywa echa do wtóru!

Zagraa psiarnia na gooborzu; — odszczekuje g-
sto — goni na oko. — Prdko — noga ania sadzi przed

ni; — mignie czasem — czasem przepadnie, jak wiatr

niedojrzana. — Oj! niech sadzi, niech miga!... Caa zgraja

tu za ni, a ko z jedzcem na przedzie. Wpadli w knie-

j — na Ostrów!..,

Jest tam dzi jeszcze na tern ostrowiu db jeden

wspaniay — samotny z pomidzy braci tysica. — On
Piasta jeszcze pamita. — Cze wieków otacza koron
jego; — ochronia go przeto rka ludzka, — ale czas go

nie ochroni!... Odrywa on powoli kor od pnia jego, jako

pami od minionej wielkoci. — Usycha... zaledwie tyle

lici zachowa, aby z nich uwi koron aobn na trumn
przeszoci!

A przy nim ley brat drugi, rodzony — moe brat

starszy!... Dawniej by tronem ora siwego; — orze

sawa puszczy okoHcznej — postrach trzód lenych —
orze siadywa na nim!,.. Przysza burza, trzs piorun...

oj! nie — nie burza to, nie piorun!.,. Drobne plemi mró-
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wek — maa rzeczpospolita podkopaa tron odwieczny

i run! Orze si porwa z wierzchoka jego — rozto-

czy skrzyda szerokie, wzniós si ku chmurom i wicej

na ju nie sidzie; — a miasto sawy, wyrasta z niego

pistrzyca, a miasto ora gad na nim siada—a maa rzecz-

pospoHta zoya w spróchniace orlego tronu spólne go-

spodarzenie swoje... Takto sawa — tak wielko — tak

ludzie!...

Tam na to ostrowie wpada zgraja myliwska. — Zbu-

dzio si odwieczne milczenie. — Cisza sposzona, ucieka

przed wrzaw w las, — na jezioro; — cigana echem

tua si po brzegach, po ce; — a si schronia w pusz-

cze zagoplaskie; — na trzsawiskach Bachorzy osiada

i dyszy!

A na ostrowiu szum dziki i wrzawa. Grzmi trbka —
ko dudni — psy graj. — Nagle uciy. — Trbka i t-

tent umilky — umilko echo!... Cisza — gboka cisza!

Dwa j przerway westchnienia... Zda si, e mio serc

dwojga ulatywaa na nich do nieba!

Zda si — ale któ prawd odgadnie?... Kto ci wy-
snuje ca t przdz tajemnic?...

Bóg tam wie!... Stare to dzieje — jeszcze za ojca —
za dziadka, i jeszcze starsze. — Corocznie tutaj tej no-

cy tajemnej poluje dziki strzelec po lesie — corocznie

ugania za ani i przepada w kniei bez ladu. — Tylko

czasami przerw cisz wieczoru te dwa westchnienia a-



40

losne; — dugo je sycha w powietrzu. — Wtedy wy-
stpuje na falach jeziora dziewica w bieli — przepywa
z wolna i niknie w oddali!

Dziwne to rzeczy — dziwne zdarzenia!

Szukaem w starych ksigach mdroci, nigdzie o tern

nie napisano; — ale mówiono wiele midzy ludem po

wioskach nadbrzenych, — a ja podsuchaem powieci.

—
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Wicher szumia wierzchokiem lasów. — Wieczornice

wstaway we zmroku — a soce kado siQ na zachód;

—

nazierkiem z pod ciemnej rzsy chmur wieczornych pa-

trzao na ziemi; — a krwawym blaskiem wyuszczy-

wszy si pora ostatni na wodach Gopa, smutnie olnio

zakopcone mury zamku przyjeziornego, co niby dziewi-

ciosi wierutny sta sobie na puszczy; — opasany by
potrójnym rechotem, w którym i we dnie noc ze wia-
tem walczya — a zawdy dyszaa woda z pod zielonej

pleni, ujarzmiona i martwa! — Tak samo odpoczywa

Gopo bez ruchu i ycia pod nakryciem lodu, kiedy w po-

rze zimowej zanie wespó z niedwiedziem.

Alici Gopo doczenie jeno znosi wizy i pta —
niechno mu w socu wiosennem zabynie nadzieja y-
cia, hnet starga twarde okowy i jako przedtem, pohula

sobie wolne!... Zasie w rechotach woda — to wieczny

niewolnik — nigdy nie hula, nigdy si lekk nie kdzie-

rzawi posmycz; — raz uwiziona — przywyka kajda-

nom — bez szemrania nawet dwiga je w zimie i lecie.

—

„Przezacz?"... zapytasz, — odpowiem wrcz: „to dzieo

ludzkie, a to dzieo boskie! — Woda Goplaska jest ja-

ko lud, co si przez wol Bo sam z siebie narodzi i jest

narodem; a woda w rechotach jest jako motoch cyga-
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nów, co przemysem mdrszych, a potrzeb pooenia
wiedziony, z rozlicznych stron i miejsc, z poudnia

i z pónocy — ze wschodu i z zachodu, ciek si na jedno

miejsce i zla si w jedn kau! —
Ple j ucisku okryje i dawi, to dyszy, a cierpi! —

Nie moe si w wntrznociach swoich rozsierdzi, ani

bawanów swoich rozbi o brzegi!

Tak w rzechotach Goplaskiego grodu dyszaa woda,

któr rka mona ujarzmia, aby niewolnic zasoni
obronnie wysypane way i nadwaki — a strzedz baszt

i murów, butne czoa dwigajcych w gór. — W owych
tam bowiem czasach, za plecami waów kryy si zam-
czyska; za plecami niewolnika, oprycznego panowania

wiadomi, nieokrelnie nad poddanymi wydziwiajcy ty-

ranie!

Na zamku Ooplaskim mieszka ksidz Sokó. Dzi-

wak — szaawia, ale si w kaszy zje nie da. — Cho
jeszcze prawie maisz w leciech, ale wik w boju. Z dzie-

cka nawyk trudom powszednim. — Nawet pieszczoty

macierzyskie obce mu s; — wczenie zosta sierot. —
Ani Rodzica, ani maci nie zapamita; — jeno o nich sy-
sza od ludzi. A i to, co sysza, niby mtna woda, beze

dna i gruntu; acniej ryb w kauy, ni w tych baniach
prawu uowi. — Powiadaj, e ojca strada jutro po
narodzeniu swojeni; — na jakiej wardzdze nocnej za-

przepad bez ladu, a za nim posza i matka, — do je-

mioy zielonej podobna, co razem ze starym dbem yje
i naraz umiera. — Bo te nie mia po coy na wiecie!

Córa Wojewódzka jedyna; — mona pani dusz ty-

sica — i wicej; moda a gadka, moga niejednemu

wpa w oko i niejednemu poda czarn polewk. —
Wielu te byo zalotników. — Zajedali rojno i zbrojno

przed dworzec wojewódzki. — Nieraz dziedziniec dwi-
cza zotemi podkowy; — nieraz si gane przezro-
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czyszcz dworca wyyszczyy w napiernikach i Che-

mach stalowych, i nieraz dumna Wojewodzianka, w sre-

brzystej tarczy klczcego wojownika — niby w zwro-

tnicy krasot swoj ujrzaa.

Bo to dawniej nie tak, jak dzisiaj zajedao si

w swaty. — Tam pierwej, ni z mioci swoj, trza by-

o odprawi zrkowiny z brzeszczotem lub kordem; —
z pierwu nim biaogow, trza byo kolcz do piersi przy-

tuh, a przy graniu ciciwy na czarnem polu potaco-

wa z wrogiem. Trza byo wojowa oblubienic krwi
i znojem — wysuy j sobie u matki — ojczyzny!

Wieldzy te to na ten czas byU mowie!
Wieldzy do Wojewódzkiej córy zajedali! — Ona

wszystkich zbywaa krótko — bo jednemu ju si z wol
Bo i z wol Ojców oddaa. Sokó to ksi, Rodzic

dzisiejszego, umia si tak gano wnci do niewiecie-

go serca. — Bo te naczoem chadza przed drugimi

i w dostojestwie i w mstwie. — Dorodny, suszny, —
a chop co si w korzec nie mierzy. — Prawda i jego

szampierzom nie wadzi, — i oni nie przy kdzieli wy-
roH; — przecie Sokó zaleca si przed innymi but
wymoszczon na otwartem czole i ukadnoci sów
wczesnych.—Umia on niemi i Wojewodziank i Ojce jej

pozyska, a porobiwszy bogate zasiki, jako si wic su-

szy przy zrkowinach — huczne wyprawi wesele, i wnet

maonk przywiód z rajcami do dziedzicznego grodu

na Gople. Smutne to, stare zamczysko; — ale wszela-

ko, cho mury jego zczerniae, a gboka wokoo za-

puszcza si knieja, nie byo tam na on czas gucho, ani

smutno, jako wic bywa w klasztorze.

Sokó ochotny i k'rzeczny, bo sobie gan on przy-

w dom samotny; — a to nie pórzeczy — wszak ju
przed laty mawiano: „wzdy dobra ona, ma korona!"

Wic biesiady gste i gwarne; — nie brak zasobów,
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nie brak i gocia; — co jeden, to prdzej zajeda, a co

jeden, to póniej zamek opuszcza, gociniec za gocin
stawiwszy. — Sokó rad wszystkim — nie pierwszy do

spoczynku i nie ostatni do dzbana.

Tak sporo czasu mino — i tak miao by zawdy.

Alici zkde ta naga zmiana w Sokole; — zkde
miasto dawnej dumy, siada mu na czole pospno i tro-

ska; — a spyta go o ksin, to niby nie sucha, a prze-

cie sysza, bo si mocniej zachmurzy; — a mówi mu
o wojnie, to rk machnie, a nic nie odpowie. — Cae
dnie w samotnoci przepdza, zamyka si w swojej kom-

nacie; — tam pono gste puhary miodu wychyla; —
czasami wpada w sza, czasami w zadum; czasami rzu-

ca si na pil niedwiedzi i nieruchomy zasypia. —
O wieczorze dopiero, kiedy ksiyc zejdzie na niebo

i na rodku Ooplaskich toni si pawi, — na on czas do-

piero rzuca zamek — opuszcza most zwodzony — brze-

gami Oopa si bka — midzy mokicin ginie i wedle

pogosek, spieszy na ostrowie.

Czasami chciaby te my zych myli wrzaw haa-n odegna. — Nu wic biesiady ogasza — weseli

si — ucztuje dzie cay!... A naraz w poowie miech
przerwi — poowin niedopitego roztruhana odstawi,

i z dawn surowoci na czole siada na aw podcien-

n — gow na szerokiej opiera doni, duma i milczy! —
Wyjrzy raz, drugi na niebo, — ksiyc zeszed — ju
wieczór; on rzuca biesiadników i zamek; skrytemi wer-

teby chadza nad brzeg Oopa i znika w gszczach. —
Tak znowu sporo czasu mino i mylano, e tak za-

wdy bdzie.

— Alici nowe zajcia w zamku.

Bya tam jedna wczesna wietlica, modrzewiem wy-
moszczona; — w niej stay odcienne poawia goni
okryte, a na cieniech wisiaa szumnie dziana opona
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i malowaa róne potrzeby. — Pod btoniastemi przezier-

nikami lniy si stalne zwrotnice, — a trzcinna podo-

ga osuta bya grzebieniem, jedlin i ajerem; — na trój-

nogu staa kadzielniczka i dymia wonn lebiodk, a w je-

dnym kcie sta tapczan wosiecem okryty, a na tym

tapczanie wezgowia, a na wezgowiach spoczywaa

ksina, blada — cierpica; — przy niej dziecina w bie-

lizn uwita. — W wietlicy byo cicho — jeno czasem

skrztne suebnice zaszeleciy szatami...

Powoln stop wszed Sokó — spojrza na dzieci —
podj je na rce — i znowu spojrza; — umiech poru-

szy wsem, co mu si zwiesza ku brodzie, — a nu za
si na niego stoczya — i przytuli do mskiej piersi nie-

mowl. — To wierny obraz matki, cho chopi; — oko

czarne, wos kruczy; — tylko czoo wzi po Ojcu, wy-

sokie — dumne!... Sokó si wtórnie umiechn; — ra-

do bysa na surowej twarzy, — rozda pier i kol-

cz — i szukaa drogi, jakby si wyla.

To ojczyc^) prawy i ziemie swojej i rodzica swego,

plemiennik rodu, oszajca uczciwego imienia i sporego

mienia i sawy i cnót pradziadowskich. — To bogactwo

matczyne, skarb ojca!

Czu to sn Sokó; bo uklk przed tapczanem, czoo

na do ony opuci i chowa guche milczenie.

A noc ju bya wtedy. Smolna wstga uczywa, zat-

knita w straganie, sabo wiecia po puapie komnaty, —
a ksiyc jeszcze sabiej po puapie nieba, które si raz

wraz czarniej zadymiao chmurami.

•) Ojczyc, Ojczycz, ojcowie znaczyo raz: Syna prawego oa,
np. ojcowicem przewodzi bkart. Paszlc. Bell. R. 3. drugi raz:

syna Ojczyzny, rodaka, syna ziemi, np. Lada cudzoziemiec uprze-

dzi teraz u nas staryci Ojcowiców stopnie. Pot. Arg. 400, To
o czem wiem dowodnie, jako Ojczyc prawy spisaem ci rycerstwa

Polskiego tu sprawy. Papr. Gn. Albo te: Póki dawne u nas Ojco-

wiców plemi rzdzio, poty dobrze bj'o. Pot. Arg. 119. (Dopis. aut.)
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Ksi na to nie mia baczenia; jeno na on patrza,

jeno na syna, a czasem co poszeptnl suebnym, i od-

pasa zbroj, eby nie chrzszczaa — i skóry niedwie-

dzie kaza rozesa pod nogi. —
Cisza bya w komnacie, — ale na dworze wiatr szu-

mia — fala Gopa coraz gciej pluskotaa o brzegi, mie-

cielica coraz goniej wichrzya po lesie. —
Sokó i na to nie mia baczenia, — ale ksina za-

saba; — nocy miao si ju na drug poow — dzieci

zakwilio aonie — i uchyliy si odrzwie — i stana
na progu wiedma!... dugie, biae szaty miaa na sobie,

blado na licu, a w rku praszcze krwawe.

Wrcz podja si ksina z posania, a krzykiem bo-

lesnym rozdarszy such obecnych, w bezadnem omdle-

niu zwisa na wezgowie!...

Sokó si wezdrgn — okry twarz domi obiema,

a potem wybieg spieszno na podsie — krom zawieru-

chy i zimna ku jezioru si zada — raz, dwa zamaja-

czy cieniem i zaprzepad w oach. —
Nad rankiem ksina skonaa; ksi wicej nie

wróci.

Róna o tem pogadanka bya midzy ludem. — Ka-
dy s; w domylaniu zacieka, a nikt naprawd palca nie

pooy. — Raz ci przynios do ucha, a mówi, e to nie-

zmylone wieci, o jakiej dziewczynie rybackiej, o ja-

kich poktnych schadzkach na Goplaskiem ostrowiu,

—

a ta dziewczyna, to czarodziejka wierutna; — zna si
na zioach skutecznych; — widywano j pono, jak na

nowiu zbieraa rut, barwinek i jakie tam jeszcze ko-

rzonki, o których nie kademu wiedzie — mówi, e
niemi urzeka Sokoa. — Znowu rybacy zajeziorni wyo-
wih czerwo topielca na Kruszwickiem wybrzeu; i twier-

dz ocitnie, e to ksicy trup; — alici w tem nic
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pewnego; — trudno im poda ucho wiary; — ciao roz-

bite o mury Kruszwickiego zamku, ani da rysów roze-

zna. —
Tak dziwnie zmotay si jzyki powieciarzy! —

Najacniej mógby je stary Kiryo z nieadu rozplata,

wszake on milcze woli, sn przez opatrzenie si na

osierocone chopi, któremu w potrzebie drugim ojcem

by ma. — To te arliwiej pieczouje o nim, jakby

o wasnym synie, — a dzieciuch pod jego okiem ronie

jak na zaczynieniu. — liczny to chopiec i dziarski, —
czarnooki, ywy, jak skra, abo rt; komoliwy, jak re-
biec wzity ze stada; nie da si uj na wodze, ale po-

wolny jest radom starego; — burzHwy kiedy go dra-
ni — agodny, jak gaszcz. — Wida nad Oopem si
rodzi; bo i Gopo kobieh si, zyma i burzy, kiedy wi-

cher po niem chosta, a kiedy lekki powiew je muszcze,

to si wnet urochmani i ciche.

Chopiec lubi sobie na jego brzegach wybryka —
w komnacie nie posiedzi, niewiecich pieszczot nie znie-

sie, bajarek nie posucha; radziej ch swoj dziery do

konia, a szabli; a serce ronie staremu sudze. — Zna
on co bdzie z chopicia, bo stary szpakami karmiony.

—

Wic go odrazu do bojowego rzemiosa nakada. ^)

Uczy go z pierwu, jak majdan naciga, jak si ima
brzeszczota, a jak krzosa karwaszem, uczy, jako raz

razem odrazi! — Póniej mu na uwag przekada, jak

si przysuszy komonnikiem na czarne pole wyjeda,
a jak pieszk wychodzi.

Potem go uczy, jak zaywa fortelów wojennych, aby
nieprzyjacioom sie na miedzy. — A chopiec pojtny,
bo chu w nim i chciwo po temu.

>) Gdy poznasz w dziatkach, z którycli bd me,
Cackiem ich nife tul, ale daj ore.

Kchw. Wied. A.
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Ledwie te wyrós nad gow pacholciu — nie zaba-

wi duej pomidzy domalti. — Rzuci wnet zamek oj-

cowski i bryndy dziecinne i banie domowego ogniska,

a szuka milszej dla ucha wrzawy bitew, szczku ora.

Wnet si swojem polem goni poway, a wcale mu
z tem do twarzy, bo si wychowa na trudach wojen-

nych; — ko by mu piastunem, zbroja koysk, niebo

szatrem, a kawa elaza w rku byskotk zabaw dzie-

cinnych, a drogim klejnotem dojrzalszego wieku. — Nim
to swe imi okupi, — nim nieraz okupi ycie swoje, —
machn — krzy zrobi — i mier, jak zego ducha

odegna. — Zrzadka na skronie szeom nakada, abo kol-

cz na piersi. — Tym kawakiem elaza i skro i piersi

okrywa. — Tak lacka ziemia walczya dawniej. —

Lekka i chya — zawdy gotowa do boju, — dzi j
zbudzi najedca, dzisiaj pognaa za nim — na kark mu
siada, na ostrzu szabel rozniosa mier i saw; — ju-

tro spachaczem braa si do dom, aby w pokoju na oj-

czystym glebie usiadszy, j si lemiesza i chleba. Bya
potna!...

Tak si i Sokó wilekoci dobi. Synne imi jego

u swoich — straszne i gromkie u obcych. ^)

Brzegami Dwiny i Pooty — Donajcu i Dniepru,

równie polabsk równin biey sawa jego; — to w trzci-

ny bot meotyckich skacze gronostajem, — to po wo-

dach Dniestru pywa bia kaczk, to sokoem, lub orem
leci pod mgami Karpat, to wilkiem po kniejach Litwy!

Tam ludoercze Pieczyngi i niewierne Poówce — tu

') Cho w tym ustpie zdaje si na pozór, jakoby Sokó b3'l

osob czysto-historyczn, przestrzegam wszake, i raczej symbo-
licznie uwaa go tu naley. (Oopis. aut.)
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dzicy Wilcy i lud pomorski, a ówdzie Niemce podstpne

umiej imi jego wymawia. —
Nieraz bywao — siedz przy biesiadzie, a oto jeden

z poszedziaych lirysaczy rozpowiada otrokom zajcia

i sprawy wojenne, a wymówi znieobaczka, pó-gosem
imi Sokoa; — nu zrywaj si starzy wojownicy i si-

gaj kalen po strza, i ciciwy palcem pytaj, czy

dzwoni i okiem spiem szatrz zkd mier leci — zkd
Sokó?...

A on tym czasem wicej sta mil daleki, nad wodami
przesawnego jeziora Gopa, w pokoju ywot swój wie-

dzie. Po dugich leciech krwawego rzemiosa, pierwszy

raz wróci pod dach rodzinnego grodu; nie przeto, iby
sobie zmierzi wojaczk, abo zaty do wywczasu i wy-

gód; — wszake on ciaem zatwardzia na trudy, sercem

na tsknot; — ale mu nie stao zapanika, pokój ogo-
szono i ustaa wojna.

Samotrze ze starym sug i z pacholciem wróci

Sokó na zamek; a czarna knieja Goplaska, a dziki wi-

dok roztoczonego jeziora, tak mu do smaku przypady,

jak rumakowi step gadki. — Lubi si rozpatrywa po

chuczcych — zapienionych waach — lubi sucha gu-
chego szumu drzew lenych, — jeno spoczynku nie lubi!

Od urodzenia mia myH podliwe czynu, — a od

lat tyla karmi je krwi, mierci, wrzaw bitew, okrzy-

kami zwycistw. — Na teraz ich gnunoci ani wiej-

skiem próniactwem nie wykarmi; szumem drzew le-

nych, piewem sowiczym nie upi. — Bo ani spoczy-

nek, ani wywczas nie maj siy zatumi t chu i dz,
której nie zaegy. — Jest to ogie straszliwy — równie

gwatowny, niewstrzymany, jak ów stary ogie gre-

cki — i równie, jak on, nieznany ju dzisiaj osabionego

ducha pokoleniom! Biada tym, którzy go w wntrzno-
ciach swoich przechowuj!... Kiedy ju wszystko na-
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okoo strawi, a nie ma wicej, czemby go podsyci, —
wtedy pomie swój na wasny otarz obraca i pali go

sobie na obiat!

Dla Sokoa jeden jest tylko rodzaj zatrudnienia w tej

puszczy — owy!



Mylistwo róne w ludziach si znajduje.

Wic s, co tylko ciao w myli maj,
Wic otry w nocy dla rozboju wstaj;

Owi, acz w domu i pokornie siedz,

Wzdy jako dudków lis ma owi — wiedz.

S te takowi, co cnot miuj,
A bez nej adnej myli nie sprawuj.

Poczciwiec nie dba o lichw, kradzie!
Radniej tern sw ch cieszy, kiedy bie
Charci za sarn — za kaczk sokoli,

Swe gospodarstwo uczciwe, po woli

Sprawiwszy...

Matheusz Cyg^aki, 15....

Sawni przodkowie, co tak polowali

W zanadrze sobie poglda nie dali.

Stryfk. Gon. G. }.

Sokó si cakiem odda myliwstwu i owom. — Jest

tam w nich co na obraz i podobiestwo wojny. — Wisi

karwasz na temblaku, majdan z kuplerza; ko midzy
goleniem; — czasem i ciciwa zagra, czasem i czysz-

cze zajczy, — a zawdy gwarno i warno, i zawdy mier
na strcie! — Raz to wochacz telepakiem biey, albo dra-
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bin stawia i wodzi za pasy, — albo te zamiata, strzela

i wichrzy, porykiem przemawiajc w glos.

To znowu samura z warchlty rznie si na ziaj kon-

dlów, a oni krzepko j dzier — cito ujadajc; —
a trbka krótko zacina; — a na raz ozwie si powlo-

kem, co najduszym tonem, — raz wraz dzwonic
psiarni na odpraw, a wytrbujc j z lasu.

To najwczeniejszy dwik dla myliwego ucha — to

znak obierzy.

ciga si myliwska waacha ze wszech stron, jako

kto moe wydy — ten pieszk — ów na chestrze —
a inny na dzielnym ciekunie — wszyscy w t stron
zkd pomian dano. —

Patrz — a tu zwierz rozcignity dyszy; — juch
czy posok pluy — drga ostatniemi podrygi i zdycha!...

Nu tryumfu graniem zajcz trbki i rogi — las cay
wrcz im odgrywa, a szczsnemu myliwcowi oko ja-

nieje chwal.

Takie zabawy przywodz Sokoowi na pami zwj'-

cistwa dni przeszych. — Wojownik z wiary i zakonu

swego — z potrzeby rozmiowa si w owach; — wic
dni cae na nich tranowi. — Wyjeda rano — wita-
niem, — wieczorem, o zmierzchu wraca! Ca ju knie-

j przc'rzebi, wszystkie zaktki, obydla; ca zwierzyn
przeposzy — od pierzchliwego zajca, a do niedwie-

dzia i dzika. — Nie wybiegay si przed nim cielne a-
nie, ani kotne sarny.

Jedno jest przecie ostrowie, na którem dotd nie

posta. — Db si tam wznosi odwieczny; butny szczyt

chmurmi obwin, a pleczystemi ramiony pieczy star-

szeskiej osoni krzewi i chrósty ssiednie. I wiekiem

i powag ojcuje puszczy Goplaskiej; a wspaniaoci
konarów przynca oczy ptników. — Nigdy go wszake
Sokó nie obdaruje spojrzeniem; — chroni si tego miej-
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sca skwapliwie. — A niechno znleobaczka który myli-

wiec zwróci tam jego baczenie — bo nie rzadko bywa,

e zwierza na to ostrowie ubiegaj — niechno wic kto

poradzi objecha owo t kniej — to Sokó rozokiem na

niego spojrzy, nic nie odrzecze, tylko czoo gstszemi

chmury zaspi.

Jedni powiadaj, e od urodzenia czul wstrt ku te-

mu miejscu; drudzy, e to Kiryo stary tak mu je po-

wiemi, a przestrogi swemi obmierzy.

Lud innych jeszcze bajek sia rozsiewa; w powszech-

noci nie lubi Sokoa; — rzdy sobie jego przykrzc, nie

moe odrazu przywykn subie niewolnej i opryczne-

mu panowaniu jego. — Inak to byo jeszcze przed nie-

dawnym czasem, — a dobre czasy dugo si pamita-

j, — Wtedy kto or móg w potrzebie dwign —
wolny by i zborom uczestniczy i nad swojemi potrze-

by, swoim jzykiem przemawia. — Trza byo chleba, do

ziemi przypa rce robocze; — trza byo broni matki

albo siostry — to si j krwawego miecza i w imi swo-

bód bi do upadego! AHci teraz — ual si Boe sta-

rego zakonu! — Jednym rce do ziemi przyrosy, dru-

gim do elaza; — jednym ci, a wszystkim jeden prze-

wodzi. —
Karb sdu i miecz kazania jedno ramie dziery; a za

mieczem idzie sprawiedliwo. — Wic kdy si za-

dzia kmieciu Boy?.,. Jeszcze u ssiednich Pomorców
z nowym zakonem stare zachowujesz prawa; — wzdy
u nas?... do nas Niemce inny obyczaj przynieli. —

Sokó wojowa z nimi, — wyszed z walki zwycizc
i zwycionym na raz! Zwycizc w broni, a zwycio-
nym na umyle i duchu, Wsmak mu zna poszy udziel-

ne rzdy grabiów i baronów niemieckich; — z kordem
pobratany na wojnach, nie chcia go odpasa w pokoju;

a wojowa nie byo kogo, chyba ucia kmiecie! —
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Na zamku jego raz na raz zgraja goszczcych. —
Dawni towarzysze broni, bracia spólnych klsk i zwy-

cistw, zjedaj tam licznie i tumnie, a suba i pacho-

cy po sioach rozoeni brzkaj sobie ratajmi. — Praw-

d mówi, e onierz w pokoju — to hulaka na cudzym

chlebie. — Wreszcie i te owy, to dla ludu rzecz ucili-

wa. — Sycha wzdy nie wiem, czy prawda, e kiedy

zwierza nie stanie, to pono szczwaj i ludzi. — A na wy-
sokim lesie jest wzgórze, gdzie Sokó zwyk pod wiel-

kim dbem niada z owcami — za pacholta z psiar-

ni stoj na uboczy, poniej. — Wic bywa, któsiak tam

z góry rzuci pomidzy zajnie ks chleba — a nu zgo-

dniae pacholta poczn si o z psami ujada!

Trudno ludowi do tego ycia przywykn — trudno

skopciaym murom zamczyska; — w nich od mierci

starego Sokoa cisza klasztorna mieszkaa; — dzisiaj

zbiegszy na puszcze ustpia haanej wrzawie my-
liwskiej druyny i hucznym biesiadujcych okrzykom.

Kady dzie widzi szumne przybory, — widzi padajce
pod toporem capaje — stepowe rebce i woy; — kada
noc mci si i kóci dwikiem roztruhanów, szumem
lipniaku i kurdeszowym okrzykiem!



....biesiada — bo bies na niej siada.

siedm biesiada, a dziewi zwada. —
Siaye Przysowie.—

III.

SJoce zaszo — wieczór si zbliy, — Przed bron
zamkow trbka zabrzmiaa — most opad — i naraz

koskiemi kopyty zadudni. — Na obszerny dziedziniec

wpad War — war przyjezdnych i nie móg si zmie-

ci. — Renie koni, psów wycie — trzask biczów —
szaszor — huk — wrzawa, tuk si zmieszane po mu-
rach, przeskakuj rechoty i way; — cigane nowemi
krzyki chroni si po lesie, echem si nawouj zewszd
i uciekaj w pola. —
To ksi Sokó z owów powraca — posobkiem je-

dzie na przedzie; — dzielny ko pod nim — cisak —
sudanny, przecwany. — A spojrze mio, jak wdzi-
dem dzwoni, jak pian toczy — jak chlusta przodem,

a zadem naokracz rozpiera. — Za koniem pies czarny,

ogromny kondel idzie z wolna — kuleje. — Jest to pies

najsawniejszy na wszystkie knieje — najcnotliwszego

pomiotu!... Nigdy on w szkopec nie szuka, ani goni; ni-

gdy nie ukrada, nie przemykuje, — gb nie zarzyna,

bd goni wiatrem, bd tropem, albo kopytem; — wie-
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trzny i chwatny; — skoro si pada dobierze, albo te
zwierza ruszy, to krzepko, e wszystkiego skoku dziery

popdzonego poty, póki moe, abo on goni, abo zwierz

ucieka.

—

A przecie dzisiaj, bies go wie czemu, tak si nie spi-

sa. — Stanowic odyca na kie mu si nawin, okula

i mao szaszkiem z potrzeby nie wyszed. —

Pan morkony, przeto cisakowi nie folguje; — pono

i on si nie sprawi; krom zwyczaju nie wydoa ani na

gooborzu.

Pan markotny, bodzie ostrog, ciga wodzami, a go

w miejscu osadzi i skoczy na ziemi. —

Chop z niego snisty; — gow dorasta prawie

drzew Ooplaskiej puszczy; — pleczysty, jak db —
wspaniay, jak lew. — Na barkach wisi mu burka nied-

wiedzia, apami spita pod gardem na stalowe trzpie-

nia; — pod ni byszczy -buat krótki, obosieczny; — pod

lew rk koczan z pierzastemi zastrzay; a przez pra-

we rami zwieszony mia uk obczysty, dwoma rzdami
zbó\\ sadzony, dwoma kocami nagity ku sobie —
gruby i ciki — zdziaany na si olbrzyma. — Jedna

go tylko rka nacign zdoa. — Sokó, najlepszy ucz-

nik na ca okolic — o staje celu swojego nie chybia.

—

Stanwszy na ziemi odgarn z czoa wosy, które mu
w dugich kdziorach na barki spaday — potem kuczm
bobrowem podczerwiem wyoon, brócem na ucho na-

sadzi i wisn. —
Przyskoczyo pachol — i wedug zwyczaju odbie-

rao od pana uk, sajdak i strzay; — a odebrawszy
stao jeszcze chwil w oczekiwaniu, jak gdyby nie wy-

i
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pehiito zwykej roboty. — RozmiaJ si Sokó — wzi
' od stojcego obok towarzysza oszczep stalowy i odda

pacliolciu. —
Ono go w rku poway — z zadziwieniem spojrzy na

ksicia; — widzi, e lejszy, e nie paski! — Ksi
bez oszczepu powróci — to dziwna. — Nigdy on go da-

remnie nie ciska. — Dzisiaj sn rka zawioda. —
Na dziedzicu niead i zamieszanie. Konie luno pu-

szczone, na wyskok pdz ku stajniom; — ogonami na-

krywaj grzbiety — prykaj. — Tylko ksicy ko, ci-

sak, zwolna stpa, a wawo robi bokami; — zatkn si

i shasa pod jedcem. —
Ju te i psy wolne; — charty ze smyczy zdzierzgni-

to; — goczym puszczono sfory — kondle oddrkowa-
no; — wszystkie radonie poszczekuj, krc si, wij,

skacz po psiarkach i po myliwych—gryz si z sob.

—

Tylko ksicy pies czarny, szerchlowaty — wyci-
gn si wpodu na wysokim progu; — czego dawniej

nie zwykn — bo zawdy lega w koszyku; — dzisiaj

paszcz opar na przednich apach — wywiesi jzor
spieniony i chciwie zachwytuje powietrza. —
owcy z juków wydobywaj zwierzyn; a myliwi sta-

nli do koa — i nu przygody dnia dzisiejszego wezm
opowiada — jedni si chwal z obierzy — drudzy wy-
mówkami zastawiaj; — bo to tak, a to tak byo —
a nigdy bez ale; zwyczajnie, jak myliwi. — Najbutnicj-

szy by tam ze wszystkich Niemierza, który koncerzem
odyca osadzi; — najmarkotniejszy za Sokó; —
obów nie zy, a on szaraka nawet nie uszczwa. —
„Oj! ta ania — ta ania — a to ju po raz drugi tak go
przez nog rzucia. — Niech licho wemie!"

Zmarszczy si — klasn w donie: „Hejsa, Kiry-

o! — niechaj stoy zastawi, — na sto chopa spraw
uczt!"
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Kirylo gow pokiwn „ju zastawiono!"

A wic dalej, co ywo!
I ci, co ju posiedli — i ci, co przecigali znuone

czonki, — wszystko si gromadnie porwao. — Ich dwa
razy nie prosi; jak grad si sypli na podsie — a po-

tem dugim chodnikiem zmierzali do wielkiej wietlicy. —
wietlica ta obszerna na przestrza; — wporodku

ognisko, smolnem ponce uczywem, — czarnym bu-

chajce dymem, który si wia po puapie i w róno-

rodne zakra oboki. — Po stronach jednym rzdem
awy — drugim rzdem stoy dbowe, wzkie, a dugie

na trzy snie. —
uki, sajdaki, koczany, oszczepy; rogi jelenie i u-

brze, — maczugi, palcaty, oksze i karwasze, rozwieszone

byszcz po cianach; — po awach rozesane skóry

niedwiedzie i dzicze; — po stoach rozstawione gsiory

i misy ze straw poywn. — Tam apa niedwiedzia

i piecze rebica pierwsze trzyma miejsce, bo tak

przystoi na myliwego i na starego onierza.

W zamku te gocie po temu! — Zawiesili sajdaki na

cianach — na owach si rozsiedli — na stoach si roz-

parli szeroko. —
Ksidz Sokó pochwyci roztruhan: „Kiryo, lej lip-

niaka!"

Zapieni si miód stary — pryska iskrami zotemi,

jakby si ogie z kagaca przelewa w turzy roztruhan.

„Witanego!" zawoa gociom ksidz Sokó i W5'chy-

li go do dna; — on si nigdy, ani do kord, ani do dzba-

na nie leni; — ostatni schodzi z czarnego pola, — ostat-

ni wstaje z za stoa, — a zawdy na pierwszym brzasku

jutrzni stoi pierwszy w szatrze i w zamku. —
Za nim reszta idzie w lady; — to sami wojownicy

—

maj o czem ku pamici swej mówi; — tam razem go-

nili na ostrze, tam wpadU z mieczem i ogniem; — wysie-
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kii, spalili. wietne wspomnienia! Niemi karmi dusz

i poj; — a dzbanami miodu poj ciao i zmysy. —
Najpowaniejszy wiekiem pomidzy nimi by Wady-

bój, upan (patrz 3 przyp. R. B.) od zasieki pomorskiej,—

ju on tyle wydarze i czasów, i rzeczy pamita, e dla

wszystkich miejsca w gowie nie staje; — wic na

wierzch wybiegy, zmarszczkami obsiady czoo i wos
mu siwy z starej mózgowni zegnay! —

Przy tem wszystkiem zachowa dotd si modzie-
cz; a chocia od lat kilku zawiesi kolcz i zbroj w ko-

morze, — lubi jeszcze dzisiaj zabawy myliwskie;—wic
kiedy inni o wojnach, on prawi o owach; — uczy mai-

szów, jako w las jadc maj si ozwa trbieniem za-

kadnem — jakie na wysokim lesie, — a jakie w kniei

objeznej wywieranie by ma. —
Uczy ich tego i owego — stary gadua; mód go je-

dna sucha — a druga gwarzy i rozprawia si z^ sob; —
a coraz goniej i huczniej w wietlicy. — Z po za sto-

ów wiec oblicza surowe — ostre, jak te paasze,

co brzkaj pod stoem; — a czupryny si kurz —
wsy si je — oczy wesooci, mstwem i groz
strzelaj. Huczno i gwarno!... przecie nie tak, jak zwy-
kle; bo ksidz Sokó, chocia gsto zapija, i zagaduje

nie cicha, wida wszake, e gniewny, e nie swój. —
al mu pewnie grubego zwierza, co go wypuci z oba-
wy — a bardziej jeszcze al wiernego pocisku, który mu
suy na bojach; wstyd, e marnie go straci. —
Nu wic wrzanie na sub: „Kto mi oszczep przy-

niesie, — pachocy — kto mi mój oszczep przyniesie,

a kto ani wytropi do jutra, wemie w darze ks zota
i me aski ksice!"

Cicho si zrobia w wietlicy — wszyscy sucha-

j, — a Wadybój stary tak si ozwie:

„Co ci ksi Sokole, co ci si hasa na wiatry I...
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Oszczep twój — wiaruj mym sowom, oszczep twój u-

pem ci wzity, a z ani sprawa nieczysta!"

„ „Jako? Wodyboju, bywalcze" — wpad mu w so-

v/o Sokó sierdzicie — „jako?... oszczep mój upem mi

wzity? W stu rozprawacli i dwiestu nikt mi go wydrze
nie dopia!""

„W stu rozprawach i dwiestu, nikt ci go wydrze nie

dopia — a oto dzisiaj na owach oszczep twój chrobry

stradae — stradae lepak podstpem."

„ „Czyim podstpem wadyku?" " — zapyta grono
ksidz Sokó i poskoczy na nogi. —

„Dawna to o tem przypowie — Bojanie, stary g-
larzu — przystpno ku nam i pocznij." —

Z pomidzy grona suebnych, co na podsieniu gody

sobie piwne sprawili, — wystpi starzec wzniosej po-

stawy, cho pochylonej ju wiekiem; — wos mia siwj'',

rzadki, rozwiany po barkach — na gowie szyk borsu-

czy, a w rku domr o trzech stronach — siwa broda

spadaa na odkryte, ogorzae piersi

„Bojanie — stary glarzu, wznówno pamici dawne

powieci o Oople" zagada do niego Wadybój, a Sokó
usiad na awie.

Kiryo przyrzuci drewek w kaganiec, a kiedy sypy
iskrami i pomie popdziy pomidzy gór — Bojan po-

oy palce na stronach i obudzi je z upienia. — Zakwi-

liy aonie, paczliwie — niesfornemi i bolesnemi jki,

jakoby troje dzieci niemowlt;—a smutno sucha przy-

tomnym. — Wnet je te starzec doni ugaszcze, popie-

ci; — wnet je ucisza, agodzi; do snu je znowu utula,

tak je bani koyszc:

„Szumi Gopo — cae ycie.

Na niebieskim pi bkicie.
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Niebieskim pi snem;

Ale wedug starej wieci

Tajemnice strasznej treci,

Chowa w onie swem.

Górze ci rybalcu mody.
Gdy zaakn starej wody^)

Z goplaskiego dna!

Biedna macierz twoja stara

I gobka twoja biaa.

Biedna ódka twa!

Oo zachwarszczao na dworze. Bojan umilk. — Ci-

cho w wiethcy, a szum rozdtej faU dosysze; —
zda si, e tam z jeziora podnosz si dwiki nowej

pieni, — a to wiatr pochwyci echo glarza i roznosi

je po lesie.

W komnacie cicho! — Wszyscy czekaj koca. —
Sam tylko Sokó nie cierpliwi si i zyma widocznie. —
Wyrosy na bojach — wojownik z lat modych, lubi pie
bohatyrsk — wojenn, — ale znie nie moe dwi-
ków niewiecich, bo i niewiast gardzi od dziecka.

Bojan znów palce na stronach pooy i z penej pier-

si pie swoj poczyna:

Nadgoplaskich puszcz wybrzee.
Tajne z Gopem ma przymierze —

Tajemn ma moc;

Po wybrzeu lekka ania
Za wiatrami si ugania,

Ugania dzie, noc!

') Czytaj w sowniczku pod sowem ,siewierny".
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myliwcze! jake ywy
Od Jczyszcza, od ciciwy

Wstrzymaj mia do;
Miniesz celu w ciemnym lesie,

Wiater pocisk twój zaniesie

Na Ooplansk to.

1 staniesz si sprzymierzecem.
Staniesz Oopla oblubiecem

W wiekuisty czas;

I za ycia i po skonie

Bdziesz kocha Oopa tonie

I ten ciemny las. —
1

Tak piewa Bojan. — Sokó si duej nie móg pou -

cign i puiar srebrzysty, który trzyma w rku, ci-

sn pod nogi glarza: „We to stary za objat — a ba-

nie twoje schowaj dla przdek kdzielnych; — nie mnie

je do ucha ksicego podawaj!... Czy ty ju stary za-

haczy twoich dawnych pieni?... Kiedymy w czarnen

polu szatry roztasowali, inaksz pie nam poczyna
o starym dbie na puszczy — o sirym orle na stepie, a^^

serce w kolcz zadwiko, a paasz w pochwach zac
rzszcza! Dzi ju odwyke pieni wojennych -

si precz od nas, glarzu!

Bojan nie podj puhara — lecz ku drzwiom bra st

spachaczem. — Wadybój stary podj si z awy i tal

do rzecze: „Dobrze, Bojanie, miej si precz z zamku,

a u mnie lepsz gocin znachodzisz. — Chod za mn'
stary!"

To mówic temblak przyciga i wyszed z za stoa;—
za nim wsta z awy Niemierza — Zbigniew od Gniezni

stolicy i innu —
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Na to Sokó gniewem rozgorza, i ju sign do kor-

a, — ale ks myl pobaczy i tak si gniewnym ozewie:

„K'woli rozumu dziermy gniew krótki! Co nam kót-

liami kala biesiady i gody. — Do czasu spory zosta-

no; dzisiaj odwiecznym zwyczajem sidmy za stoy

ocinne!"

„„Starym zwyczajem kaesz nam siada za stoy,

okol; rzecze Wadybój powany, — a masz w po-

•dzie obyczaj najstarszy w kniejach goplaskich. —
Tl odwiecznych prawd wite podania stare ojce przy-

sy w te strony. — Jeszczem by mae pachol, kiedy

ie" o tem uczono. — Bojan ma prawd za sob. — Ty
bywalec nad Oopem. — W dalekich ziemiach i kra-

,h rose na wojnach i na obcej wierze; — ani od

atki zasysza o strasznej wieci Sokole, ani jej wia-

om, zaiste, a wic poszanuj gos drugich i bacz si

w sowie i czynie, by mia pociech w twym domu!""

„O jakich wieciach mówicie?"

„„Jasne s wody Gopa — lecz czarne s jego g-
e; — a chocia niebo pogodne, nigdy ich do dna nie

patrzysz; — jakie tam czary si dziej, nigdy si tego

e dowiesz. — Ale zapytaj rybaków, oni ci dziwów

laucz o piknej dziewie Bogunce, — ale zapytaj myli-

vych, oni ci dziwów naucz, o dzikiej ani zakltej. —
^hro si, aby jej nie poszczwa!

Rozmia si Sokó: „Co wy mnie o tem prawicie! Ja

rom szabHska i wojny nie znam mionic dla siebie. —
Jziewek si kranych nie lkam; — a póki sia w ra-

mieniu, nie dam si przemódz czarami. — Kto zemn
dzie po rku — woa podajc prawic — kto zemn
dzie po rku, e jutro ani docign, jutro na moim ci-

aku i na mój koncerz nadziej, kto idzie?"

Nikt si nie ozwa z przytomnych, wszyscy chowaj

R. w. Berwiski. T. 11.-5.
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milczenie. — Gucho w wietlicy, — lecz na podsieniu

gwar powsta, podwoje prysy narozsiecz i wszed m
zbrojny.

„Ja z tob id po rku — Sokole ksiciu!" powiedzia

i wraz mu poda prawic. —
Kiryo, co dug chwil sta ju w zadumie, milcz-

cy; — gdy ninie w oko wemie przybysza, zatrwoy so-

b widocznie. — To go niewczesny! Czarny, kosmato'

kopieniak go kryje; na gowie ma kaniast kapic, g-
boko wcinit na oczy, jako pasiecznik, gdy idzie do

ula; — w rku palcata maczug, — a na ramieniu uk
obczysty — z dugich wosów kapie mu pot gsto, —
rzekby, i znój go z czoa wycisn; — a wzdy nie

wida po nim znuenia; — i z kopieniaka czarnego s-
czy si woda kroplami; rzekby, i ranna to rosa okry-

a suknie przybysza, a wzdy to pónoc dopiero i ro-

sa jeszcze nie pada.

Czarny ksicy pies, brzechun, zapanik z dzikim

niedwiedziem, co dotd cicho lea u nóg pana —
porwa si nagle i jako kurta pastuszy, ogon pod siebie

zwinwszy, zary pysk w ziemi i zawy; — odpowie-

dziaa mu psiarnia w dziedzicu i dugiem wiciem, nie-

sfornem dara powietrze i uszy. — Tak kiedy do wsi

wilk wpadnie, pomiot psi ze snu zbudzony skomli

i w budy si chroni. —
Kady si wezdrgn z przytomnych; jeno Sokoo

w posuch to poszo; — krokiem nastpi przed siebie,

chwyci podan prawic — potrzsn silnem ramieniem:

„Zgoda", rzecze, „sowo moje wierz twej pieczy, —
a wasze sowo niech naszej wani kres stawi; zakad
poócie, rycerzu!"

„Suchaj, Sokole", odpowie gosem ponurym, „wicej

ni ci si widzi w zastaw poo — pobacz, czy sowa
nie cofniesz?"
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„ „Gociem mi jeste, — wic obelgi mi nie ma w tej

mowie, — sowa nie cofam! — Na wszystko tobie od-

powiem!"
"

„Na wszystko!" powtórzy niespena gosem — „wic
rzecz do jutra zostawmy".

„„Zgoda, rycerzu, a dzisiaj strzemy praw staryci

przy uczcie; — odwiecznym przeto zwyczajem sidcie
za stoy gocinne i bro odócie na ubocz; kto za me
progi przestpi, bezpieczen ycia bez zbroje!""

Siad nieznajomy na awie, lecz broni swej nie odo-

y; — na palcatej maczudze wspar si obiemi rkoma;
przyj gocin na zamku, ale biesiady nie dzieli; nie

tknie napoju, ni strawy. — Sokó do zapi lipniakiem —
on swój roztruhan ku ziemi przychyli — odla miód
Kroplami niewielu, reszt postawi przed sob. — Sokó
go czstem sowem zagaduje, on skpo odpowiada
i zrzadka. —

Wszystkim to niewsmak — ucicha wrzawa w wie-
tlicy; — ale za to na dworze zerwaa si burza; — mie-

cielica wichrzy po lesie — skrzypi jawory i sosny, —
dby omoc i jcz — trzaskawice wiec we chmu-
rach, a wicher harce wyprawia z biesami. — Zwierz dzi-

ki uchodzi w jarugi i nory, a ulewa szumi jarami i pr-
dzi. — Szumi Oopo. — Sycha, jak pluskoce rozdt
fal o brzegi; sucha, jak kipi, wre, syczy, jak pian
pryska na chmury. — Hajstry i inne ptactwo krzyk prze-

raliwy czyni ponad wodami. —
W wietlicy pobrzkuj odrzwie, powistuj wichry —

tr si na puapie z dymem i odgarniaj z góry. — Dym
si doem tucze po klepisku i tumani czarnemi kbami.
Deszcz leje si strug przez dymniki, a przeziernikami

rzsisto zacina. —
Gocie z aw si podjli, i zda si, jakoby chmura
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z nieba spadfa i okrya wszystkich po jednemu — jakby

im zmoczya odzienie i twarze. —
Kady oczy z dymu przeciera, kady szaty strzepu-

je z deszczu. —
Jeno ów ksicy porucznik w czarnym kopieniaku

—

sam jedyny — ani oczu przetrze, ani strzepnie sukien. —
Powsta przecie z awy — wyszed z zastoa i ma si

ku drzwiom.

„Co, rycerzu — rzeknie Sokó na to, psa wygoni
al byoby dzisiaj, a có puci wojaka z ramienia

i z rodu, chocia prawda jeszcze nie wiemy, jako wam
dziej?...

Na te ostatnie sowa przybylec niby nie zwaa —
krótko i wrcz odpowiedzia, e do miecielc przywyky,

e si woli nie odejmie swojej, krom piorunów i wich-

rów i wybieg na podsie. — Darmo Sokó woa — dar-

mo suby pyta, gdzie poszed... — Wród ciemnoci nikt

go nie dopatrzy. —
A ju te ranek niedaleki — kury piej. — Gociom si

trza rozej na spoczynek. — Uczty i tak dzi nie b-
dzie — kady si w mylach zaduma — wszyscy mil-

cz — milczy sam Sokó.

Wreszcie Wadybój stary przerwa t cisz po-

wszechn:
„Dajno Sokole suebnych, co nam do komnat po-

wiec; — sen ju przemaga powieki i ty si rozmyl
samotnie. Ja z starej gow3' ci mówi, le sobie po-

cz, Sokole! Nie wiesz z kim wszede w zapasy, —
a mnie si wrzkomo co widzi z tym oto nocnym przy-

byszem, e to rzecz krzywa i czarna! Syszjsz, jak

Gopo szaleje? Starzy Bogowie jego si budz. —
Miej si na pieczy, Sokole!

„„Moja to sprawa, Wadyku!"" butnie mu Sokó od-

rzecze i w donie klanie na sugi.

i
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Sypn si rczo z podslenia, — zapal smolne uczy-

wa i krzyowemi chodniki prowadz goci do komnat. —
Sokó ich egna kolejk — a kiedy wszystkich po-

egna, — uda si do swej sypialni. — Za chwil gu-

cho na zamku; tylko z ksicej komnaty sycha szmer

jakiej rozmowy; — raz ksicia mski gos, gromki,

krótko si ozwie a wawo; drugi raz ciche poszepty. —
To stary suga Kiryo tajny ma z panem rozhowor;

a pozna z gosu i z mowy, e mu co na myl przekada

i rad z prob kojarzy; ale niewiele sn wskóra, bo

wyszed z gow zwieszon i zaspionem obliczem. Wró-
ci do wielkiej wietUcy; — tam przed tlejcem ogniskiem

rozesa skór niedwiedzi i przyleg do niej, jak dugi,

nie na to przecie, by zasn. — Troska mu jaka doj-

muje — ze myh spa mu nie dadz — podniós si
wpoy i usiad: „Mnie to wróbita wykada i z gwiazd

i z doni dziecmcha, a jam burcie jego wiary da nie

chcia; — wzdy prawda idzie dzi za nim! Dawniej mi

biega po myli, dzi radom starym ucha nie nakoni. —
Co mi twe rady Kiryo — szabUc moj wszdy sobie

rad wykrzesz!... Zawdy szablica, a nigdy statku, ni

tyla!... Moeby lepiej z temi byo, gdyby niewiastk

uczciw w dom przywiód"...

Staro ma to w przyrodzeniu, e rada wiele gwa-
rzy. — Kiryo gow oszedzia laty w wywide rce
opuci — wspar na kolanach okcie ylaste i duma. —
W niej myli coraz to luniej biegaj — coraz to bar-

dziej dziwacz. — Raz si przerzuc w owego nocnego

z kapicym wosem, z mokrym kopieniekiem! drugi raz

znowu z topielca — kiedy z Oopa wyazi drcy, zmo-
czony -r- ju W ludzkiem ciele. Strach patrze!

Zasn Kiryo. — Na zamku cisza. — Sycha jeno

chrapanie picych — i wycie wilków i szum puszczy

i krzyk wodnego ptactwa na Oople. —
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Na dworze jeszcze chmurno — gwiazdy zrzadka

wiec — a coraz bledziej i mdlawiej, — bo maj to

w przyrodzeniu swojem, e cho noc ca jasno wiec,
lo nad ranem gasn. — A jeno gwiazda jutrzenna, ju co

dalej to janiejsza, a do wzejcia sfoca.

Zapali si ranek i zdj mgy nocne. — Soce krwi
zabiego — Oopo zaigrao zotem; — opar si gstemi
kby podnosi nad wodami — to rce ofiarników szl
z zatopionych kocioów kadzida niebu i Bogom. Rosa
jeszcze my i pada; to dzionek w poczciu zaraz pacze
nad zbrodniami nocy; — wiatry burz znuone, pi na

bkitnem ou jeziora — a hajstry za obowem si
goni. —

Na zamku gwar si obudzi — suba si krzta i zwi-

ja. Robi przybory na dzisiejsze gony, a robi wawo
i spieszno — bo to myliwemu nie trza zaspa jutrzni,

psy najlepszy wiatr maj po rosie.

owczy sieci skada do szyku — a jeno takie, co si
na czarny zwierz bior; na bok odrzuca pomyki, str-

ty i poy dwoiste, a same tylko objtki przyrzdza. —
Stajenni cudz zgrzebami rumaki, a ksicego ci-

saka zmywaj wod jeziorn i przecieraj wiechciami;

sn, e go puszcz w zawody, — z niego za ciekun
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nielada, sudanny, przecwany — nie na pochwiek cho-

wani Kad na czoWar kosmaty i przycigaj popo-

ij; _ potem bardel lekk i mikk przypasz —
z trzciny plecion i somy — okryt w burz srebrzy-

st. — To najwczeniejsza kulbaka do lekkiej jazdy —
równie koniowi, jak jedcom przydatna. — Przecie

cisak niechtny dzisiaj, e j na kad tak rano; zyma
si, ziemi kopytem bije — eb w gór zadziera i wyy-
wa czamk stalow — wolaby pewnie przeywa owies

zotawy i kwietn traw przy obie.

Pachocy wyprowadzaj pod juki konie podwodne —
parepcie krwie poledniejszej; — wnet sieci i owcze

przybory wtroczono. —
Psiarni sforuj, drkuj i smycz; a s tam psy

wielkiego pomiotu; s pokurcze i czyste brzechuny, s
i mieszane zajniki — ogary, charty i kondle; — lecz

nie masz midzy niemi, ani jednego bydlarza, cygana,

albo brzechajy; — wszystko to same mistrze chwatne

1 gae! Dzi godne, jak zwykle przed gonem, aby tern

czciej ujaday, skowycz i zdzieraj si z kóek.

Wszystko gotowe; wytrbiono z rogów haso do po-

chodu. Ksi Sokó wybieg na dziedziniec, a za nim

reszta druyny. — To sam chop doborowy, jakby pod

sznur jeden w drugiego; wszyscy przybrani zbrojno,

cho lekko; wida, e nie na cik potrzeb jad. —
I Sokó nie zmieni odzienia; — ta sama burka nied-

wiedzia, co wczoraj — sajdak tak samy. — Tylko

oszczep inny ma w rku, krwi zapisany; — tylko na uk
now zacign ciciw. —

Zwyczajem starych myliwych trza wypróbowa, czy

pewna. —
Sokó z kaleny wzi strza, i na czyszcze naoy

—

potem wokoo okiem potoczy, szukajc celu pod rk.

—

Gór — wysoko — a gdzie na niebie, wisiaa plam-
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wiecem oWcznym. —
Ksi tam spojrza — poszatrzy cliwil; — to bo-

cian skrzydem na wiatracli ley — ani poruszy, ani za-

trzepie; — trzaby go przybi do chmury! Spuci uk
nadó — rozpry szerokie bary — nacign, a mu
bielma krwi zaszy; — potem go podniós do oka —
zmierzy i puci; wiso powietrze i warczy; jko -
czyszcze — ciciwa brzka i dug chwil dry niema.

—

Strzay nie dojrze; za okiem posza ku niebu; — prze-

pada w stropie bkitu. — Czy omina kres lotny?...

Co zaszumiao w powietrzu — spojrz; ot bocian

spad na dziedziniec pod nogi strzelca, — zastrza mu
przeszy naroki. —

Zdumi si wszyscy — a Sokó rzecze z przechwa-
k: „Ha co! myliwce, czniki, jako to z ani dzi b-
dzie! A teraz na ko — psiarnia przodem w las; od

Przywok jeziora gon si poczyna. — Gór wiara!"

Rzek i ju dosiad cisaka i naprzód chce go wysa-
dzi, ale ko przysiad na zadzie — chlusn szczupaka

na lewo i zara. — Nie mia on tego dawniej w zwycza-

ju, próny narowów, kwoli si jedca miarkowa. —
Zdziwi si Sokó, midzy golenie go cisn, — aj u —
hej! cmokn, popuci wodze i szusn. — Ko wtórnie

dba postawi — bi celeniami powietrze — rzuca si
w prawo i lewo!

Sokó cho z lejcem rozumie, jako i kiedy go poda,

—

próno mu wdzida przybiera; — nie da si przemódz

jedcowi — jak ywo nie chce za most wyskoczy!
W dziedzicu stroi korwety, jak w tacu, zyma si,

chrapa!

„Ha! czuryowcze wierutny! parepciu!" krzyknie

ksidz Sokó sierdzicie, i tak mu dojmie bodcami, e
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ptakiem sun w powietrze i jednym skokiem rechot prze-

sadzi. —
Zadudni ziemia, a ko inochodem kopnie si prosto

do lasu; ogon konopiaty na wiatr rozpuci, grzyw na-

strzpi i kipi. — Przecie mu z miejsca niesporo — nie-

gadko stpa — potkn si nawet raz, drugi; na czy-

stem polu, na równej drodze si potkn. — Za wróba!
Sokó mu przybra wdzida i zawróci nazad do zam-

ku; — nie przeto, aby wstrzymany wieszcz poznak,

chcia dzisiejszych owów zaniecha. Odzie tam! — On
tylko myli na reszt druyny poczeka, która przy mo-

cie dotychczas stoi i patrzy na way. —
Tam wielki, czarny pies — na tylnych apach przy-

siadszy, wycign paszcz do góry i wyje przecigle,

aonie!...

To ksicy pies — Capaj!

Zawdy skory na owy, by przodownikiem myliw-
skiej druyny; — przed koniem pana zwija si wkoo
i skaka, — naprzód si puszcza, jak strzaa, i znów

wróciwszy do konia skomla radonie. — A có si stao,

e dzisiaj sam na waach pozosta?...

Ksi co mia pary zagwizdn w palec po dwa-

kro; — pierwszy raz w yciu pies nie usysza wini-
cia. — Dopiero kiedy w róg turzy uderzy — poskoczy
kondel za way — stan — a potem ogon pod si zwi-

nwszy, zwolna poszed za koniem, tu przy nodze —
smutno! I cisak zwiesi eb butny ku ziemi i wcale nie-

czestnie si dziery. —
Na wszystkich Ucach wida zdumienie. — Wjechali

w las. Tam szumi drzewa i licie szeleszcz, rzekby,
e lec rozpierzche urawie. — Z wierzchoka jode
i z wypróchniaej osiki wrzeszczy straszne dziwo —
a czarne ptactwo krzyk czyni swarliwy; — ory szcze-

kaj — kapaj spy. —
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A druyna jedzie milczca; ani zar konie, ani psy

zaskowycz — ani si owcy rozmiej, ani im echo

w gonym rozhoworze powtóruje.

Za wróba!
Wadybój stary, upan od kraju morskiego, zatrzy-

ma! swoj rydza wierzop i ozwaJ si w te sowa:
„Sokole ksiciu! trudno jest kromia wody pyn; —

a jak Oopo jarzmi i weni niechamowne prdy, tak i nam
ciecze wola Bogów niewstrzymana; a trudno j przed

czasem zmyle w myli, abo zduma w dumie, — abo

oczyma zgldn; — wszako niewczenie jest powsze

jutra zatyka uszy i oczy zamyka na wieszcze pozna-

ki. — Ja tobie mówi, e nam nie po myli wszczynaj
si owy dzisiejsze, — zaniechajmy ich pierwej, nim si
cikie ale powlek za niemi, a wedle zwyczaju ojców

wrómy na zamek.

„„Co mi Wadyboju!"" wrcz mu Sokó odpowie-

dzia i machn rk naodlew — „ „serce moje z praw-

dziwej stah kowane, ani si da przemódz burtami; komu
rka do broni dopiaa, ten potrafi pooni strach blady,

a nie poniecha zamiaru!""

„Za rano poczynasz rad modych udziela. Sokole!

ja starej gowy nie oddam twoim wybrykom, a poczci-

wego ywota nie wplatam w czarne zapasy i nie podzie-

l z tob dzi owów!"
Tak rzek wpó-gniewny Wadybój i konia na wstecz

zawróci; za nim w lady szed koniem Jarosaw, ple-

miennik sawnego Wszesawa. —
Obaj jechali z krocza brzegiem jeziora, — a reszta

w las pognaa. —
Pachocy w prawo — od Przywok jeziora zakadaj

smycze, — a wszystko Ciszkiem i jak si suszy. —
ucznicy dugim rzdem kniej przecili — w gsz-

czach czyhaj na zdobycz; jedni do ziemi przykuczli —
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drudzy za drzewa i karcze chroni si w milczeniu. Ci-

sza po lesie — tylko czasem zaklekoce ga o ga —
tylko czasem zaszumi powietrze pod skrzydem krze-

czota, który sposzony z cypla choiny, szyba si gór
we wiatrach — a czasem doleci ucha pchczenie psów

goczych, wietrzcych tropy, któremi w nocy zwierz na

erowisko chadza.

Gucho po kniei — ucho nic nie wysyszy — oko nie

wypatrzy. — Cisza...

A oto naraz zaskomla pies jeden — potem drugi

i trzeci, i ju caa psiarnia gra spoem; wszyscy jedna-

kiem szczekaniem — cho rónemi gosy; — sn wpa-

da na wiee lady; a cito szczeka, ucina krótko —
sn goni na oko, kem doskwieruje z blizka. — Zam-
cio si powietrze!

Sokó przemkn w gstwinie — skoczy z cisaka —
ucho do ziemi przykada. — Zerwa si — odrzuci k-
dziory z czoa, pochwyci oszczep oburcz i za pniem

dbu przyklkn. — Sucha... a tu caa knieja brzmi

jednem echem skomlenia: tatuff, tatuff, tau, tau — wia-
dome ucho pozna, jaki zwierz w matni — oj! zwierz

to czarny!

Czasem si ozwie ryk guchy, lub drzewoomy kle-

koc — coraz dononiej i bhej. — To wochacz! Psiar-

nia tu za nim — ksicy brzechun na przedzie. —
Zwierz rozjady telepakiem rznie naprzód — a czasem

si zwróci — strzeh na zajnie, w ty je odsdzi i znowu
naprzód — to i psi naprzód — znowu mu zbów doda-

j, a on zamiata i wichrzy, — a wypad z ostpu. —
Sokó poskoczy z za pniaka — nog wry w ziemi

przed siebie — oszczep ucisn ledwie co yy nie p-
kn — ha go ha! — krzykn. — Capaj dotar na skó-

r — zwierz postawi drabin, rzuci si naprzód — roz-

szerzy jare ramiona — jeno, co go mia ucisn — ale
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go Sokó grotem osdzi}, a po oszczepisko, podrzuci!

w gór — zwali na ziemi i nog na kark przydawil!

Potem róg turzy do warg przyoy, zad we pen
piersi i dugim dwikiem otrbuje kniej.

Zbiera si myliwska czereda — psy zaraz od rki

sforuj — sam tylko Capaj luno puszczony, jak za-

wsze — przecie wcale inaczej, jak indziej sprawuje si
dzisiaj. — Dawniej byby si wspi na piersi pana i po-

liza mu rce — a potem apy na powalonym niedwie-

dziu pooy i liza juch, i pilnowa obierzy. Dzisiaj ku-

dy wochate powchawszy, odszed nabok — przy-

siad — wlepi oczy w niedwiedzia i warcza. —
Inaczej Sokó — miej si w gos — rozhoworzy we-

só: „Jak wam si widzi, myliwce?... jakmiarz co mnie

mia popieci, czestniem ugodzi i celnie — pod lew
ap! Ninacz si przygodzi burnictwo Wadyka! Da-

em sobie rad z niedwiedziem, nierzkc z ani! —
Nu pachocy wytchn koniom, zagwizn u róda
i poda gar trawy, — a zasie drzewiej opasieczy

kniej — byle Ciszkiem i milczkiem, i szczelnie, aby nas

z nieobaczka zwierz jaki nie rzuci przez nog. — Tam
w jarugach wilk luty przylega dniami, a powyej maj
anie stanowiszcze swoje. — Wier nam adna nie

ujdzie!

„„Ha! to wygracie zakad wczorajszy"" — rzek
któsik z ubocza.

Sokó chcia na to co odpowiedzie, kiedy za nim

zachwarszczay chrósty — zaskomla Capaj i midzy
nogi pana si wcisn, a reszta psiarni potargawszy sfo-

ry w las si rozpierzcha, wrzaskliwie wyjc. —
Poskoczyli myliwce i krzykli zdumieni! — Wo-

chacz przeszyty koncerzem — porwa si z ziemi

i w kniej uchodzi, prosto ku wybrzeom jeziora.

„Ha go ha! Capaj!" zawoa ksi na kondla —

I
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„ha go ha!... na ko Tuczniki — od ostrowia put prze-

ci!"
Daremnie woa. — Pies nie usuclia rozkazu — ci-

sak si zyma i nie da dosie — a niedwied prze-

pad w gstwinie razem z oszczepem.

Nocnica si zbudzia w spróchniace i zahukao mie-

chem. Wiatr zad wierzchokiem lasu. — Gopo za-

szumiao fal i groz kipi zmcone; a ciarki przeszy

patrzcych — lecz ksi na to nie zwaa; dosiad na-

reszcie cisaka — zgwizn Capaja, trop mu wskazuje

niedwiedzi; — ale go próno wnt zaprawia — próno
na pada zawodzi — pies nie chce sucha przynuki,

skomli i na zad konia si chroni.

Sokó si sroy i sroma! Wydoby z tua strza
pierzast i gniewnie na psa uk zoy, i wnet si zno-

wu powcignie i wnet znów zgrzytnie zbami; — ni

przecz ni zacz wiuje koniem po ozach. —
„Przetrzebi kniej — w zarolach bacznie szlako-

wa — daleko nie móg ztd ubiedz!"

Pachocy krc gowami — lecz tropi pilnie i bacz-

nie. — Mina chwila niemaa; psy si schlastay i lu-

dzie; — konie zaszapiy wybrzee, jak gdyby przez noc

ca spasa je tysiczny skot bawoów. — Przepatrzono

i przemacano las cay... ni widu, ni sychu!... Niedwied
przepad, jak w ziemi.

Szeptali tam sobie niektórzy, co o topielcach i wied-
mach i spogldali raz po raz na czarne jezioro; — co
te i o pieni Bojana pomrukiwali wrzkomo. — Lecz So-

kó tego nie sysza — czy sysze nie mia woli, a du-
ej dziery si nie móg i turzym gosem zawoa:
„Gdzie w gbsze poszed komysze; trza nowy gon
zaoy; — wdoami psy puszcza — gór osadzi ucz-
niki, a ktoby zwierza przeoczy, albo z obawy wypu-
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cil — czyby to upan, czy otrok prosty; — ten mi wy-

skoczy psiego krom miru!"

Tak si niewczenie odgraa; — ale e znano go

z dawna, jak szaawi — wichrowca, nikt mu si przeto

wpoprzek nie stawi. —
Pchnito si ryci w jarugi. — Chapoce ziemia roz-

kisa -^ zwolna niemieje wrzask swarny; jeszcze w od-

dali brzczy pó-gosem, niby rój pszczóek roboczych,

a coraz ciszej. — Wreszcie i tego nie sycha; gucho
w powietrzu, tylko wiatr szumi po jodach — tylko li
chwarszczy po ziemi. — Dugie milczenie. Sn psy zzia-

jane od ranka, bez wczasu swego i karmiu, nie ochoczo

szukaj i nie chwatno ganiaj za wiatrem... Ale su-

chaj... ot zagra pies jeden, drugi i trzeci — a wcale

innem szczekaniem, jak na pierwszym gonie; — jeeli

czestny myliwiec, to wiesz, co biey przed psami.

Miy to dwik dla ucha Sokoowego — ania na

tropie. —
Poszatrzy chwil — popatrzy zkd wiatr zawiewa, —

potem si kopnie w lewo ku gooborzu. — Szczwany to

owiec — nigdy si z zwierzem nie minie, kiedy mu
przetnie manowce. —

Maj: kiem okra ozy — mycem jarugi objeda,
a wpad na przesmyk i stan.

Chalaj pieski, brzechoc — echo na pokrzyk im wtó-

rzy — stugbiem odbija pomian owiecki. — Sucha go

Sokó... a szuwary chrzszcz, coraz to goniej, — co-

raz wyraniej szoomi szukaki. — Dobra poznaka,

zwierz niedaleki!

Sokó skoro sign do tua — wydoby zastrza pie-

rzasty—czycie birkucki—a nie wereszk, nie brzechw,

której leniwo do celu; — cign z ramienia uk obl-

czysty — j go w majdanie lewic, potrzsn...
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Ju si te lania wysforowaa z obydla, a zaja go-

czych w te tropy, Icsicy brzechun posoblciem.

Solcót zachwyci? powietrza, oddech zatrzyma—opu-

ci na dó czyszcze — nacign — podj — zoy
si _ puci... wiso powietrze i sylvo. — Drgaa ania,

zabechtaa... ale suwa dalej i postrza zagrzzy w po-

ciu unosi.

Nu w pogo za ni — bo strada grubego zwierza,

to nie pó-rzeczy,—a zakad przegra, to wstyd i szkoda.

Ksi rozsadzi cisaka na wszystkie cztery kopyta,

a ziemia jczy — uderzy w trbk pomian zdobyczy —
tasak wycign z podpas—byska brzeszczotem w po-

wietrzu i pdzi na zabój. — Ju te przecign psy

wszystkie — ledwie mu Capaj wydoa. Samowtór goni

za ani — goni ozami, strugami, po rokicinie nadbrze-

nej i po uawach kwiecistych; — a wpadli na ostrów

Goplaski.

W kniei zamt, huk, wrzawa! Pieszki i jedcy —
psy i pachocy tumnie si roj i krc; — kady pod-
a za hasem, a kademu echo z innej je strony przynio-

so — krzyuj si wlewo i wprawo — mieszaj, war-

choc. Psy na sto tropów razem wpady i w gos za

wiatrem szczekaj. Wszystkich si licho czepio!

Scibor, upan oszajczyzny Bachorskiej, szwankowa
razem z rumakiem. — Dzielny to siekiel, wilczaty — ale

ptlin o karcz zaoy i pad na wszystkie cztery.

Za przed Niemierz szarak si pomkn — ko na

bok brdysn i jedca zesadzi.

Innemu znowu najlepszy kondel wpad na ostrze —
okula i szuszkiem wyszed. —

Zamieszanie w kniei wielkie! A kdy Sokó?... nikt nie

wie; — nie sycha ani jego rogu dwicznego, ani od-

szczekiwanie Capaja.

Daremnie owczy kilkakro powian trbk uderza; —
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echo mu tylko z ostpu wraca, nic wicej; — daremnie

wysya pieszych na podsuchy, a konnych na szpie-

grze; — nipdzie poirloski, ani poszlaku nie schu'yta. —
„Jak sobie pocz w tej dobie?"

„„Jak pocz?... niewiada — wzdy czeka trzeba!*'"

Czekaj. — A tu ju wieczór za pasem. Dzionek

wnet wemie prdkie dokonanie; — noc rozpina zmroki

na podniebiu — szarzej lasy.

Ksi ju moe do dom powróci; ,— wszak to u nie-

Ko nie trudno; wszak zawdy lubi wichrzy — wiowa.
Trzaby jzyka zasign — nu wic pachol wsadzi
na chestra i pchn po zwiady do zamku. —

Rusza pachol — jak skrzacik miga we zmroku;

a chocia wawo pomyka — to duga chwila przejdzie,

nim wróci — do zamku sporo, — noc ciemna.

Jedce tym czasem zasiedli, konie puszczono na

traw. — Jedni przylegli do burek — zoyli tuy i uki

—

drudzy na giermakach pilnianych wycignli si poko-

tem — a inni wsparci na maczugach palcatych i okszach,

stali, jak dby omszone.

Rozhowor cichy chodzi po rosie, kady poszeptnie

marudzi — rumaki dzwoni czamkami — psy ziaj. —
A c. raz chodniej si robi. Wiatr siewierny zawiewa

twardo. — Czort wie zkd tam wywoczy chmurzyska

na niebo. Bdzie ulewa — moe grad spadnie.

Zimno wciurnaskie namolnie doskwiera—dde prze-

chodzi mrowiem po cielsku. — Trzaby si ogrza. —
Kiedy stal przy boku, to o krzymie nie trudno w po-

lu. — Wnet skrzesano ogie w karwasze — rzucono

w chrusty i rozniecono zadmuchem. — Trzaska po-
mie — sypie iskrami; to buchunie supem do góry, to

si uchyli pod wiatrem i wykiem w szuwarach pazi.

Siwy dym nad nim wiuje, — ale mu dzisiaj nie sporo ku

i
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chmurom — wic opada i tucze si po ziemie: — bdzie

plusk jutro. —
„Gdzie si te Sokó zagoni? icie wynirozi go

drczka".
„„Byleby jeno nie gorzej! on tego wiadom, jak ka-

nia deszczu; — ale ten jego porcznik, i owa burta Wa-
dyka."

"

„Zpierwu i jam j lekce pokada, ni star baj ka-

dzieln — wzdy inak teraz si widzi.

„Wara, grzmilas!" zawoa Scibor na kondla, który

mu u nóg j warcze. —
„ „Byo nie budzi lich ze piku, byo nie ty za

biesem, bo to z nim sprawa nie atwa!" "

„Wara, grzmilas!" zawoa wtórnie Scibor na kondla,

ale pies gosu nie sucha i skoczy naprzód szczekajc.

Midzy drzwiami cie si ama i zblia do ognia.

„Kto tam?"

„„Swojak!"" odrzek przybylec.

„Ha! to Bojan, stary glarz. Pomaga Bóg gla-
rzu. — Witajcie zdrowo — a odkde t dob?..."

„ „Od pasiecznika z majdan lesiskich."
"

„Sidcie no z nami i podzielcie spólne ognisko".

Bojan usiad na bierzwie dbowej i gl trójstronn

midzy kolana postawi.

„Jakie nam wieci przychodz z wami, glarzu —
trudne, czy czestne?"

„ „Nieczestne, wielce nieczestne dla kmiecia, wam le-

pak wielce przydatne, wojacy. — Zwierz luty ruszy si
pono z oyska i chce pochepta krwie naszej!""

„Co za zwierz? drzewiej gadajcie".

„„Na zachód kruk cignie z chmurami — tam wie-

trzy mier i cierwo; jutrzejszym plonem dzi si ju
pasie."

"

Skoczy Niemierza na nogi: „A wic Niemiec dwiga



leb smoczy? Niemiec si bójczym zapasom nadstawia!

A któ spachaczem wszed z Cydyskiej równiny?...')

Ledwie nóg setnie wywlek z poraki — a ju si kusi

o odwet!"

„„Wrychle si zamóg po klsce, oj wrychle! Czedo-

borowa^) szablica jeszcze nie oscha z posoki, a ju j
przyjdzie zatoczy,"

"

„Przyjdzie zatoczy i moj. — Szcz wiara. Po-

labskiej ^) brzegi krwi si napij — niechno nam wojn
wrzasn po taborze!"

„Ale pobaczcie, Wadyki — przerwa rozwanie Bo-

jan oszedziaty; — jak psy zaskoml — to si wilcy zbu-

dz. — Niemców psie plemi zacite — lecz gorsze wil-

ków pomorskich — bdzie si mcio krzywd swoich, —
podawi trzody i stada — popali sioa i grody. — Wzdy
i Braniborz w ich ziemi, ten gród przodkowy ze wszyst-

kich, ze stu zamkami i wicej — z pozocistemi szczyta-

mi — wzdy jeszcze dzisiaj si kurzy gowni przez na-

szych rzucon".

„ „O Braniborzu mówicie — to i mój Rodzic by w tej

potrzebie, rzek Wszesaw, jeden z uczników — nieraz

mi o tem powiada, wic wszystko pomn do dzieba. —
Oj! tuk, to prawda! Twardo im w sprawie leeli Wilko-

wie; sto dób i cztery ju obsaczah Braniborz; sto dób

i cztery krzesali ogie szablami o skalne mury grodzi-

ska — kamie si pray pod stal, a setnej doby i pi-

tej ywym rozgorza pomieniem, — tak nasi weszli do

miasta!"
"

„Tak i my wejdziem raz wtóry, kiedy nas z gniazda

porusz, odpar z ubocza szpak wrony i wik w bojowem

rzemiole, — ja nie od dzisiaj — nie maisz; — nie

') Patrz 6 przyp. R. B.

») Patrz 6 przyp. R. B.

») Patrz 7 przyp R.B.
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w jednejm zbroi si cliowal — nie w jednym szatrze sy-

piaem — sytem wojaczl^i; — radniej mi pola pilnowa,

a puga. — Ale niechajno zawarchol drudzy — to i ja

stan w potrzebie — damy im rad don, — oj da-

my! Zesworujemy psy szczwane, wilków podawim!"

„„1 zagorujem nad niemi!"" zawoa inny sierdzi-

cie."
"

„Niewiada jeszcze, niewiada!" przerwa mu g-
larz — „bo sycha pono i o tern, e na Ranowskim ^)

ostrowiu, wielk Stanic Arkosk ju wystawiono na

widok — wiatr j rozwin od morza i pewnie ku nam za-

wiewa; — wiszczy zowieszcz nowin i po ziemicach

rozmiata, a lud si tumnie gromadzi i zbrojno — wielk
wypraw gotujc." —

„„Wielk zabaw powiedcie; wzdy nam ju tga
za wojn, — knieje si trzebi i rzedz; czarnego zwie-

rza nie staje — to zapolujem na Niemce!""

„Oj! icie, icie wojacy! Wam to w smak idzie, rzek
Bojan, gow wstrzsajc. — Przecie na jednej ce
wó trawy patrzy, a Bocian aby; a có to kmieciom
wojna przyniesie?... Pola kopytem ko zorze — komi
zasieje — krwi spócze i zaplonuje niedola! — Was-ci
to na barzego wsadzi; dla was to wczesne pogoski,

a najwczeniejsze dla ksicia!"
"

Wszyscy zajci wiemi glarza, zabaczyli chwil
o ksiciu, — nu spojrz na si kolejno — i oczywisty
niepokój wybi si wszystkim na lica.

„Tego, ni tego nie wida!"

„ „Co si to znaczy, Wadyki?" " zapyta Bojan zdzi-

wiony, który we zmroku nie dostrzeg, e brak Sokoa
przy ogniu.

„Suchaj Bojanie — tak i tak byo" — odrzek kto
wawo i j rzecz ca powiada. —

«) Patrz 9 przyp. R. B
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„„Jedcie do zamku, Wadyki — przerwa mu gc-

larz powstajc — jedcie do zamku — darmo tu czeka
na ksicia, — on nie tak prdko powróci!"

"

„Przeraczby nie ma powróci?"

„ „Juci dostojno i jak si suszy — Lasota w kniei

go zWka.
Co zadudnio w pobliu — ucichn Bojan. — Za-

pewne Sokó cwauje?... Nie to pachol spachaczem

z zamku przypado. Sokoa nie masz — nikomu wrotny

mostu nie zwodzi.

„Uczycie wiar mym sowom — ksi majaczy po

lesie!"

„„My ci wiarujem glarzu; — ale nam wszelak opo-

wiedz te dawne klechdy i stare o Dobrohoczym La-

socie."
"

„Zgoda!" rzek Bojan, co si ju bra do odejcia

i usiad znowu na bierzwie. — Przyrzucono chróstu do

ognia — przy którym w koo obczne zasiedli przodem

ucznicy — za nimi suba, pachocy i psiarnia. Scibor

si w burk zawin i wspar plecami o drzewo. Pies

jego grzmilas pooy eb na kolanach glarza — i pa-

trza mu w oczy tak baczno, jakby z innemi sucha po-

wieci, któr Bojan pocz w te sowa:

PIE BOJANA.

Cze rodzicielom pomarym! — My plemiennicy ich

[rodów,

jako karuty bezlistne, abo szawiny niepodne

po mogilnikach rozsiani, zawieruchami mieceni —
gradem sieczeni karania,—wrómy pamici w ich czasy;

bogie to czasy i szczsne!...

Z ula Slowieskiej pasieki, rój si by mody wyroi,
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chcia si posobkiem zawiza, w swojskiej si barci

[osadzi,

bo mia dwie skrzyde do pracy — a ku obronie mia
[da'

Dugo wic szuka pasieki najprzydatniejszej ze wszyst-

[kicli. —
wiata niemao przelecia!

Tam by gdzie ziemia pod niebem gadk równin si
[pazi,

tam, gdzie ziemia zgodniaa gór do nieba ucieka,

chleba ebrzc u soca dla kamienistej opoki;

tam gdzie ziemia spragniona — w wody bezkresne si
[nurzc,

wód tych wypi nie moe, ani ugasi pragnienia;

tam by i wszdzie — a nigdzie sta nie opad siedzib.

—

A dnia pewnego pod wieczór — wieczór wiosenny,

[któremu

ranek niejeden zimowy wiata i blasku zazdroci;

a wic takiego wieczora rój on od dawna wdrowny,
skrzydem ptniczem przybiea na uroczyszcze cudowne!
By to krainiec poUsty, a w tym kraicu jezioro

lekk posmycz zocone, prdzi si ryb rozliczn; —
po nad jeziorem brzegami kwiec si smugi i amy,
stadem bugajów i len dzikich trzód rzesz spasane. —

„Tu oszajczyzn sidziemy, gniazdo rodowe zao-

[em!"
rzeka starszyna do dziatwy; — dziatwa na prawo i lewo

z brzkiem i gwarem si sypa; — jedni wic na las

[wysoki,

drudzy pomidzy rokitna — trzeci bieeli na pola. —
Skrzypy telegi i mae, — oksze na sosnach i jodach
od gwiazd porannej jutrzenki, ae do nocy jczay. —
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A po niedugim tak czasie — z gladlciej, polistej wsta
[ziemi

gród przed wszystkiemi najpierwszy, co mu dzi Gniezno

[dziejemy!

W kolo za grodu na oWcz — liczne si zbiegy ple-

[miona;

ludzie do ziemi rdzinnej rce robocze przypili,

i podnosili z niej miasta — wyprowadzali plon bujny! —
Gospodarzenie tam swojskie w swojskiem domostwie

[mieszkao;

pola si kosiem zociy — po uroczyszczach kwiat

[pon,
smugiem si pasa skot dojny — lasy si zwierzem roiy

i pasiekami gstemi — lipa patokiem puya!

I by dobytek wszelaki, — póki nam z obcej

nie zazierano w zanadrza — póki by we czci i wierze

wity, przesawny obyczaj pradziadowskiego zakonu!

Gdzie lepak dzi si zadziay owe wietnice i kony,

kdy buhaje wicone, stada zborowe starszyny —
kdy i roki upaskie?

Onei si gniazdo rodowe cae zbierao, plemiennie,

rataj, kmie, upan i wadyk spoinie na awach siadali,

jako si syszy od wieka — gosy zbierali na karby,

miecz za, co goni za krzywd, pieczy starostów wie-

[rzyli; —
ani wiadali, co swary, ani wiadali, co wanie! —
Wzdy to dzi wszystko, suchacze, poszo na miecie

[i wiatry!

Rataj od ziemi rdzinnej rk robocz odejma, —
j si szabliska i kord — krwawe rzemioso rozpocz.

Jednej rodziny plemiennik, na plemienniki bi swoje;
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zasie z postronnej dziedziny gad si w dom cisn zwa-

[niony; —
nu w rodowego pie drzewa szczep si odrodny za-

[szczepi,

w liczne wystrzeli odnogi. —

Górze wzdy drzewu, suchacze, kiedy swym drze-

[niem ma ywi
obce, nie swoje gazie,

gdy wieloraki ma owoc jednym korzeniem wyradza;

górze, o górze owocom!

Inak to byo suchacze, póki nam z obcej

nie zazierano w zanadrza — póki by we czci i wierze

wity, przesawny obyczaj pradziadowskiego zakonu!

Nasi Bogowie! — o wi si czasie minionej wiel-

[koci! —
Wieldzy, potni — dzi lepak ledwie e w pieni lub

[burcie

chwil wspomnieniem odyje szczsny wiat, którym

[wadnli —
którym wadnli, jak ojce — pieczoujce nad dziemi!

Spoinie te z ludem mieszkali, spoinie na ziemi ojczystej;

w gajach i kniejach i górach — w ródach, strumieniach

[i rzekach,

midzy zboami na polach, midzy trzodami po smu-

[gach, ^)

wszdy nad czekiem czuwali — aby mu zkd za przy-

[goda

w dom lub dobytek nie wesza;—czowiek za z czekiem

[t ziemi

dziery w pokoju i zgodzie!

») Patrz 11 przzp. R. B.



Odkd jednake on pikny — tylu potnych wiat
[Bogów

k'woli jednemu na wieczne musia i od nas wygnanie,

biada nam, biada suchacze!

Tylu ich jeden zwyciy — jeden nas wszystkich zwy-

[ciy!
I wnet ta ziemia przestanie spoin by nasz macierz

—

jedna j rka owadnie, — ten za co panem jej bdzie,

jako ten Bóg dzi nie z nami, ale na niebie wysoko,

tak i on wyej od ludu na swej stolicy zasidzie —
biada sowiaskiej wolnoci!

Lepiej, o lepiej nam byo, póki nam z obcej

nie zazierano w zanadrza — póki by we czci i wierze

wity — przesawny obyczaj pradziadowskiego zakonu!

Cze Rodzicielom pomarym! my plemiennicy ich

[rodów,

jako karuty bezUstne, abo szawiny niepodne,

po mogilnikach rozsiani, — zawieruchami mieceni,

gradem karania sieczeni; wrómy pamici w ich czasy

—

bogie to czasy i szczsne! —

Tu Bojan umilk na chwil — a kiedy wszyscy su-

chaj — on bierze gl na kolana i, uderzajc z rzadka

po stronach, tak dalej piewa:

*
* *

„A teraz przejdmy we wdziczniejsze pianie, kiedy

wdziczniejsza pie nas k'sobie wzywa.

„Tu na Goplaskiem ostrowiu by majdan,

A kurna chata bya na Majdanie;

W tej chacie macierz, ni gobka siwa.
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Przy niej mlodyca krasna, ni jagoda,

Abo te Gopo, gdy w niebie pogoda;

Abo te tcza, gdy opadn dyszcze,

Abo jaic samo Radborza boyszcae. ^)

Dwa oczy u niej, jak rosy dwie kropie —
Abo dwie gwiazdy utopione w Gople;

A nad oczami dwa jaskócze skrzyda,

Tak rozstawione pontnie, jak sida

Na krasnopiórze dzicioy i szpaki,

Na cne wadyki, kmiecie i wojaki. —

„W kureniu u nicii zasobno i zdarno,

Wszdy chdogo — wszdy gospodarno.

By tam pasiecznik roboczy i rojny,

I biae stada i liczny skot dojny.

Krasawica go ganiaa co rano

Tam kdy burzan wyrasta w kolano!

Rano ganiaa na kwietn dbrow,
A na poudnie zdajaa w dojnice,

I nabia w sagi zlewaa zdunowe.

Tu sodkie mleko — tam kwan czyc.
Wieczorem biega do gaju Dziewanny,

Szuka pod wrzosem opieka, czy biel,

Czy ruty kwiatu — czy barwinku ziela,

Czy te naapa z ros biaej manny.

A jako ania, co j wiater niesie.

Tak, pieni dziejc, biegaa po lesie.

Nieraz te jele zncony urod.

Porzuci wdó i jelonk mod
I przyszed zblia przyglda si dziewie;

I nieraz sowik przelecia nad wod.
Po nad gbok — i usiad na drzewie,

') Patrz 12 przyp. R. B.
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I dziwowa si pieszczotliwej pieni

I samby od niej nie zapiewa wczeniej.

„Wzdy nad Bogunk drugiej Icrasawicy

„Nie znachodzilby w caej okolicy!"

„W onych tam czasach yo troje braci.

Prawych Ojczyców z Rodzica i Maci,

Na oszajczyznach szerokich zasiedli;

A cho kopcami rubieszyli wzajem,

Uczciwy ywot w witej zgodzie wiedli,

Pradziadów swoich starym obyczajem,

Najpierwszy z braci by Lasota — owiec.

Co czarne zwierze bra na stalne groty;

A drugi Siewier, co pilnowa owiec,

I pola zoci i rozplenia skoty;

Trzeci Bolesaw, co szatrów pilnowa.

Myl za dziemi wojackiemi lata,

I saw sobie twardym mieczem kowa,
A lotn strza po wiecie rozmiata. ^)

„Na cztery wiatry wytrbi z roga:

„ „Tam u wielkiego kamienia Dadboga ^)

„ „Ponad brzegami przesawnego Gopa,
„„wite ma roki rozpocz Starszyna!""

„Wie si z kopyta w kraj sowieski kopa,

Lecz i wiatry za skrzyda przypina;

Leci przez pola — midzy zboa wpada,

Szepiotk — szumk co im opowiada —
A w puszczy ryczy — a szumi po lesie;

Po górach skacze i na skay pnie si.

«) Patrz 13 przyp. R. B.^

»J Patrz 14 przyp R. B.
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U których góral próno chleba ebrze;

I znowu schodzi na rozkoszne debrze

I echem dzwoni — a picy pastucha

Zrywa si zdziwion — i nadstawia ucha. —
Ona tymczasem ju wpada do sioa,

Do kadej chaty zapuka, zawoa;
Oblata grody i chrominy kmiecie,

I tych, i owych na roki i wiece

Zwouje zewszd; — wic kmiecie — wadycy
I starostwie — z caej okolicy —
Ku brzegom Gopa zdaj gromadnie —
Niektórzy zbrójno — a wszyscy bezadnie!"

„Zmrok — dzie si z noc pasuje u wschodu.

Nie wiada jeszcze, czy jutro — czy wczora —
Wzdy wielce rano!... Brzegami jeziora

Jecha Bolesaw — od skalnego grodu

Potny upan; — a pojeda rojno

Licznym orszakiem i bitno, i zbrojno. —
Duma o wojnie — i krwawej zabawie,

O drogich upach i o droszej sawie.

A nu ko pod nim zary i uskoczy,

Jakby go tarnie w ptlin ubody;
Spojrzy Bolesaw zdumionemi oczy:

Tam dziewka smaga, jak odziomek jody —
Krasna, jak tcza gdy opadn dyszcze,

Abo, jak samo Radborza boyszcze, —
Po rosie biega — z wiatry si ugania,

Lekka i skoczna — niby oska ania —
A takie dwiczne rozwodzi w gos pieni.

eby sam sowik nie zapiewa wczenij;

Pieni poczyna o strasznym Olbrzymie,

O omilasie — co na puszczy drzymie.
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Tam kdy Note srebrnym strugiem ciecze. —
Sucha tych pieni Bolesaw i rzecze:

„Wzdyby mi pieni bohaterskie piaa,

W kres za m saw wodzc swoje gosy.

To orem w chmury — turem na komysze.

To w gaj sowikiem, midzy wdziczne wrzosy,

Na których sen si chyba i koysze
Po krwawej pracy — wzdyby ona piaa

Jak trbka moja, kiedy grzmi po lesie,

Abo jak szabla, kiedy z szabl trze si,

Abo jak z uku wypuszczona strzaa.

I wzdyby kolcz z piersi odpasaa,

I kord od boku — co za krzywd goni —
I bia doni zmieta znój ze skroni

I zoty owies zasua dla koni.

„Z pó-dniowem socem — kiedy bya pora

Wielkiej objaty — szed brzegiem jeziora

Siewier Bahorski — przy nim sotnie kmiece,

Na wite roki i na wite wiece,

I wraz ujrzeli w cichym majdajniku

Kurn chromin o jednym dymniku.

W kureniu byo zasobno i zdarno,

V,szQdy chdogo — wszdy gospodarno;

By tam pasiecznik roboczy i rojny

I biae stada, i liczny skot dojny —
A krasawica gadka, ni jagoda,

Albo te Oopo, gdy w niebie pogoda,

W opotki zgania to weniste owce,

To yzne dojki i ponne jaowce;

To wiey nabia rozlewa w dojnice.

Tam sodkie mleko — tu kwan czyce.
Rzecze wic Siewier: „wzdyby w moim domu

Gospodarowa moga kromla sromu.
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Dniami oglda mleko — dajne skoty,

Opasa juce i mode Joszczaki;

A wieczorami oprzda len zloty,

Abo dzia szaty — abo szy giermaki.

„Ju biay dzionek poszed spa za lasem,

A wieczór wstawa — noc wrzkomo za pasem,

Kruki krakaj i powietrznym ciegiem

We mgach wieczornych cign za noclegiem.

Lasota z roków ponury i dziki

Wraca do kniei — przy nim dwa zajniki

T brzechun czarny, nieodstpny suga,

I uk obczny, i straszna maczuga.

A krasawica, co ma jasne oczy

Jako dwie gwiazdy utopione w Gople,

Abo ja krosy porannej dwie krople,

Szuka po lesie opieka, czy biel,

Czy ruty kwiatu — czy Dziewanny ziela.

A jako ania, co j wiater niesie,

Tak sobie buja po wrzosowym lesie.

Jele z komysza zncony urod.

Porzuci wdó i jelonk mod,
I przyszed zblia przyglda si dziewie;

A sowik usiad na ssiedniem drzewie

I sucha pieni; — a obaj zajnicy

Pobiegli liza rce krasawicy.

I rzek Lasota: „zna owcze przynuki,

Wnty myliwskie — czarodziejskie sztuki,

Wzdyby mi w kniei przyncaa zwierzy

I nauczaa uroczych obierzy!"

Zorze wstaway, a paday rosy;

Ziemia ku niebu woniejce wosy
Wdziczne rozwia. — Na ostrowskiem drzewie

Grzegrzuka picej zakukaa dziewie:
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Krasna krasawko wsta, wsta raniusienko.

Liczko u ródfa umyj bielusieko.

Umie wiealic — a dzianie na pole

Rozciel — a zastaw chleb i sól na stole,

Bo jad gocie — gocie zawoani:

Wieldzy Wfadycy i wieldzy upani.

„Jutrzennym rankiem — chmurzystemi pióry,

Przylecia orze od skalistej góry

I srebrnem skrzydem zaszumia przed chat:

Od Bolesawa jad ku wam swaty,

A wioz z sob obiat bogat;
Plony zamorskie — Dalmackie kabaty

Parciane dzianie i zotogów lity,

I stalne miecze i srebrzyste szczyty.

I wtórnie jutro z poudniowem socem,
Leci jaskóka od Bachorzy gocem,
I drobnem skrzydem w wygldy apoce;

I drobnym dzióbkiem tak wie szczebiocze:

Krasna krasawko, jad do was swaty,

A eni z sob bogate objaty;

eni Bogaje i weniste owce,

I yzne dójki i ponne jaowce,

I nios sia pomiennego chleba,

Co nam go wszystkim potrzeba.

„I znowu jutro — wieczornego czasu

Przylecia Sokó od ciemnego lasu,

I krzywym dziobem przyniós wie od chaty:

Lasota ku wyprawuje swaty:

owcze rarogi i gocze zajniki.

Icie na osie, niedwiedzie i dziki!"
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Tu Bojan umilk na chwil — - kiedy wszyscy su-

chaj — on uderzajc zrzadka po strunach, tak dalej

piewa:

„Smutnie wrzos szumi, kiedy mu zielona.

Z butnego czoa opada korona;

Smutna kalina, gdy rumiane lica

Szron jej pobieli — zetnie miecielica;

Ale od wrzosu — od zwidej kaliny

Smutniejsze liczko paczcej dziewczyny.

„Obfitym prdem wody Noci ciek,

Ale obfitsz i prdniejsz rzek
Pyn zy smutne — pyn smutne ale:

„Czemu si — czemu soneczkiem nic spal,

„Abo czemu si nie rozpyn ezk,
,,„Abo nie stan gwiazdeczk niebiesk,

„Co wieci w nocy, a nad rankiem blednie!

„Zotem soneczkiem grzaabym ich we dnie,

„W nocy by gwiazd niebiesk wiecia,

„A rano ezk niebiesk poia,

„Czemu si. czemu wiatrem nie rozwiej,

„Abo ruczajem w gaju nie rozlej?

„Krew bym i rany zmya bia wod,
.Wiatrem otara! — Czemu si nie stan,

,Tym, co si burz — i co si pogod
„Ubiera w niebie: — co pola i drzewa

„W licie i kwiaty, i w plony odziewa;

„Przecz si nie stan? bym w listki i kwicia

„Moga rozwin zwidy kwiatek ycia!" "^)

„Takie Bogunka twarde ale szerzy,

A kruk si w górze chyba i raduje,

Bo obierz widzi i zgni mier czuje;

I sp we wiatrach siwe skrzyda pierzy

I dziób na chmurach toczy do wieczerzy.

•) Patrz 19 przyp. R. B.
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„Na czystem polu leay trzy chopy,

Jeden przy drugim — jakoby trzy snopy

Na ponnem 'cierniu zahaczone w niwa.
Wiatr je wymfaca — a pJócze ulewa,

A ptacy dziobi — i grad po nich siecze,

I szron je mrozi i soce je piecze.

„A czy to zasie taki sen ich mroczy.

e a nie sysz, jak kruki i wrony
Kracz im w uszy — zagldaj w oczy,

I na orach zaostrzaj szpony?...

„Oj! icie, icie! — sen to chopów morzy,

Sen yciodajny — ale z niego zasie

Nikt im zapadych oczu nie otworzy.

Chyba ptak czarny — co si mierci pasie!"

„Kto s ci me?... Trzej bracia Wadycy,
Co panowali Ooplaskiej ziemicy —
Pierwszy Lasota — co drugim przodkowa
W leciech i zwierza bra na stalne groty —
A drugi Siewier — co pola pilnowa,

I stawia brogi i rozlenia skoty —
Trzeci Bolesaw, co mylami lata

Za dziemi; — saw twardym mieczem kowal,

A po ziemicach strzaami rozmiata.

„A jak pomarli?... Wzdy wedle osnowy
Czynów i zdarze — trudno gosem piewa;
Bo nawet w pieni — Bojaskiemi sowy
Twardo jest bracia — bratni krew przelewa!

„Kiedy upieca — znieobaczka, zdradnie

Upione sioa w ciemn noc napadnie;

Kiedy wydziera matkom niemowlta,

A sabe starce w cikie kowa pta;
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Kiedy bróg pali — burzy wietne grody,

A w plon zagania i ludzi, i trzody;

Wtedy m wstanie i rami podwignie

I mier rozsieje — abo karku przygnie

Do stóp swoich! — Wtedy cni suchacze moi,

I Bojan wstanie i strony nastroi

Do dzikiej pieni — i dzikiemi strony,

W^ chmury pomiecie gos swój zakrwawiony;

Strza powiszczy — posok pociecze,

Ogniem wypali i mieczem wysiecze,

I dziko zagra i krwawo zapiewa!

Ale gdy zasie brat naprzeciw braci —
Ko jednej koci — kwiat jednego drzewa —
Syn jednej ziemi — owoc jednej maci

Stanie z orem — wtedy cni suchacze,

Bojan umilknie i krwawo zapacze!

Wzdy si i ninie pie ma kocem schyla!

Bo o upanach Lasocie, Siewierze

I Bolesawie — dosy wiedzie tyla,

e ostrzem poszli na krwawe szampierze

Dla krasnej dziewki — i krwawe przymierze

Na bratobójcze zawizali miecze!

„Taki ich koniec, o suchacze czeni!

Ale nie taki koniec mojej pieni —
Bo wzdy krew bratnia niewrychle ociecze;

Wiatr jej nie zwieje — ani deszcz nie spierze,

Mróz nie wymrozi — soce nie wypiecze! —
„Wic o upanach Lasocie, Siewierze

I Bolesawie — now pie wam poczn,
I wraz za nimi nowym pójd ciegiem —
To na smug kwietny, midzy juce skoczne.

To na kowysze — to jeziornym brzegiem

R. w. Berwiski T. II.— 7.
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Buja krasawk — ani skuba traw;
Raz w mJodym i?aju zakwili sowikiem —
Raz surm zabrzmie w bohatyrsk saw,
A raz na puszczy zabrzechtaó zlajnikiem!

„Straszne to czary — wzdy wiedzie wam trzeba,

e bratobójcom trudno jest do nieba! ^)

Trudno do nieba — do ziemi niesporo; —
Po uroczyszczach pi we dnie; — wieczorem

Wya strzyg — topielcem, upiorem;

We mgach, we zmrokach wuj si zmor,
Wiuj w lasach — tumani manowce,

To na bezdroa zawodz wdrówce —
To na prd wichrz mycami rybaki,

lo owca wpdz na zdradne majaki.

„Po wsze rocznice — i po dugie czasy,

Trza im odprawia mordercze zapasy!

Tak trzej upanie Ooplaskiej dzielnicy.

Wdy potpiecy, i wdy pokutnicy

Tua si musz, — a krwi troj braci

Troistym mirem ktosiak nie zapaci!

Tak po wsze jutra i tak po wsze wczora

Ujrzysz ich widno na brzegach jeziora.

„Lasota z kniei wyprawia straszyda;

Raz gania staj na czarnego zwierza —
Raz bierze na si i pióra, i skrzyda

I z chmur na stado gobic uderza;

A raz si w kudy odziewa niedwiedzie.

Majaczy owca i zdradnie go wiedzie

Na zgubne kay; — to mu wraz przypada.

To wraz uchodzi; — to si w klon przerzuci.

To w smuk jod, i wrcz odpowiada

•) Patrz przyp. 16 R. B.
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Klonem i jod — i stugbnem echem
wierki i dby, i sosny pokJóci

I wrgcz uciclinie — abo sowim miechem
mieje si z owca na koach i bocie,

I przypomina wieci o Lasocie.

Siewier tumani na smugach Bachorzy,

Szkody wyrzdza i wyprawia psoty.

Kiedy pastuch twarda piczka zmorzy.
On go porywa wrzkomo od ogniska

I w las unosi — i stada, i skoty

Na kay wgania i na trzsawiska.

Czasem zapody pomorkiem uroczy,

Czasem zaraz przypa im na oczy;

Abo si w wa zdradnego przestroi,

Wlezie pod dojki i wymiona zdoi. —
Jeeli w polu maj zniszczy plony,

To spuszcza próne przymrozki i szrony,

Abo te susze — abo te gstemi
Mgami i ddami podnosi si z ziemi,

A spada deszczem ulewnym, czy gradem!
Czasem na siewy zjadym sidzie gadem
I w koo je wytnie. —

O bracie ziemiany,

Straszny Siewiera gniew na Kujawiany!

„Bolesaw zasie chadza zawdy zbrojny,

Z krwi na pawy — ze mierci na szczycie!
Nieraz w noc ciemn dugie zatli wicie, ^)

Oblata grody i upione sioa,

1 strasznym gosem budzi je do wojny.

„ „Krwi — krwi — krwi!" " woa!
Nieraz postrachem zadry kmie spokojny —

•) Patrz przyp. 17 R. B.
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Bo mu wie straszn o skrwawionym chlebie

Wró ogniste i sierpy, i kosy.

Co krwawo byszcz na wieczornem niebie!

Ju wic nie czeka a plony i kosy
Dojrzej z czasem na okropne niwa;
Ale za palcat i oksz porywa,

Zbiera chudob i do ziemi grzebie.

Do grodów zgania trzody i zapasy,

A sam uchodzi na puszcze i lasy!

Bywa, e kiedy wieczorem maisze

Spdz z k trzody na nocleg w komysze,

I db zapala, który wraz usycha,

I w koo sid i pilnuj stada

Od zego wilka i gorszego licha;

Bywa, e wtedy ptnik siwobrody

Przychadza do nich i przy ogniu siada,

I dziwne rzeczy mojcom opowiada! —
A pontnemi i dwicznemi sowy
Wichrzy i mci modociane gowy.
Co jeszcze k'mdrej nie dopialy radzie;

I wraz na strony wieszcze palce kadzie,

I pie poczyna bohatyrom k'czeci;

Abo im pieje zmylone powieci

piknych krajach — o dalekiej ziemi.

Odzie wietne grody szczytami zotemi

Ku niebu patrz; — gdzie wonne ruczaje

Srebrnym si strzpem i potokiem weni;
Odzie w htych szatach chadzaj rataje.

Gdzie nocka wiecznie pod miesiczn peni,
A dzionek wiecznie letniem socem ponie!

1 wraz im pieje o bogatym plonie,

O drogich upach i zotej obierzy.

Co j z tych krajów wiezie wojak krwawy. —
A górze — górze, kto wieciom uwierzy —
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Wzdy to zdradzieckie Bolesawa sprawy!

Czasem przychodzi gociem na biesiady

Siada za stoJy i gocinne lawy,

A budzi kótnie i zasiewa zwady,

Które wnet schodz i pochopnie rosn,

Jak czerwiec krwawy zasadzony wiosn!

„Straszne to kary!... Wzdy pikna Bogunka,

W kad noc dla nich przyzywa ratunka.

Kiedy dzie we mgach zachodniowych przynie,

Zaszumi Oopo — srebrn fal prynie

I wnet wypynie z niego krasna dziewa —
Blade ma liczko — piank si odziewa —
Dwie zy ma w oku — jak dwie deszczu krople,

Abo dwie gwiazdy utopione w Oople.

I zbki u niej — jak pere dwa rzdy,

Skryte pod ró — ni pontne wdy!
Wzdy nie na pstrgi, ani na szczupaki,

Ale na mode Goplaskie rybaki. —
Ona t wd ró i pere zdradnie

Poty ich k'sobie i wabi, i nci
A ich prdzistym wirem nie zakrci

I mokr chust nie okryje na dnie! —
„Czasem do kniei biegnie na manowce,

I ania skacze po lenej zieleni;

Ale myliwce wesoe i owce;
I poty tropem przynca ich ani.

A ich nie zwiedzie i nie olumani!"

„Czasem wieczorem — gdy przdki z kdziel
Kurne ognisko obsid do koa
I wszystkie równ prac si obdziel —
Ona przychodzi do cichego sioa,

Siada z drugiemi w gospodarnym rzdzie

I wraz poszóstny dzia sama oprzdzie".
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„Ale siQ przezlisz wiaruj kmiecy synie.

By jej nie pragn w dom na gospodynie! ')

„Straszne to czary!... wzdy wiedzie wam
[trzeba.

e samobójcom trudno jest do nieba!

A wzdy Bogunka z Goplanskiej topieli

Usaa sobie wiekuiste oe;
I przeto dzisiaj na mokrej pocieli

Spocz nie moe i zasn nie moe. —
I pierw nie zanie — a krwi twoja braci

Troistym mirem ktosiak nie zapaci!

Poty te bracia — biada naszej ziemi —
Plon z niej nie wzronie — siew si nie rozplemi;

A w jednym domu — w pokrewnej rodzinie

I dzi, i jutro krew bratnia popynie!"

Tu Bojan urwa pie swoj — bo co niby zaszu-

miao w pobliu. — Wszyscy suchaj — strony dr
nieme. — Dokoa guche milczenie — nikt go przez dug
chwil przerwa nie ma woH; — a wreszcie ozowi si
Scibor: „Straszna to pie wasza, glarzu; — ale za-

wczene wzia dokonanie! Przezacz nie powiecie nam
wrcz, co za ratunku przyzywa krasawka i troj braci

upanów?"
Chcia odpowiedzie Bojan — alici ttent koskiej

podkowy sysze si da z dala — wnet i szczekanie za-

grao po rosie. — Wszyscy poznali Capaja. — Jedni

poskocz na nogi — drudzy si w poy podejm i nad-

stawi ucha. — Capaj raz wraz gra gosem i cisak du-

dni coraz to bliej. — Suchaj...

A konie rozpuszczone po trawie chropa poczy

>) Patrz przyp. 18 R. B.
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1 zbiegy si na jedno miejsce — jait kiedy wilka po-

czuj — i psy si porway skowyczc!

Haas si zrobi i wrzawa!—mielsi pobieeli w las —
midzy gszcze — zkd ttent i szczekanie echem przy-

latyway. — Niezadugo wrócili. — Wpadli zadyszani

midzy uczników i spojrzeli po sobie. — Strach patrza

im z oczu, wos si wiatrem rozczesa — pot wystpi
na czoo!..

„Co si to znaczy?" — zapyta jeden i drugi. —
Oni nic nie odrzekli — jeno oko supem stawili w pusz-

cz — wielkie — rozwarte!

Wszyscy spojrzeli w t stron — nic nie widz!...

Ale czy wszystkich licho optao, e zbledli. — Ten

i ów szuka niespokojnem wzrokiem konia swojego; —
ten i ów nawstecz si cofnie — a aden nie chwyci do

kord!... Wszyscy zmieszani! —
Jeno sam Bojan spokojnie siedzi na bierzwie — cza-

sem w strony brzknie — a wzrok w ognisku utopi

i uton w mylach. —
„Co tu pocz, Bojanie?" kto go zagadn.
Powsta zbudzony. „ „Uczycie wiar mej radzie

i wecie si spachaczem na zamek — to wraz daleka

ju pora!"
"

Spozierano jeszcze chwil na niebo i szukano gwiazd

we chmurach — potem zwolna pojuczono mierzyny —
zoono owcze przybory i wyruszono w pochód.

Z krocza jad krtym skotnikiem. — Milczenie nie-

me chowaj. — Tga im jaka dojmuje — a moe wiesz-

cze wejrzenie. —
Cisza po lesie — a naraz zabrzmiaa wdali gl

trójstronna. — Postan chwil i dopiero si opatrz, e
Bojana brak midzy niemi. — Gl brzmi cigle... na-

przód aonie, a potem dziko i smutno — wreszcie

i piew leci do nich po rosie:
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„Gód — powietrze — ogie — woda

„I wszelaka za przygoda

„Bds^ temu, ktoby star

„Ojców swoich wzgardzi wiar!

„Zwierz drapieny do obory

„Midzy stada czarne mory
„Wejd temu — któby star

„Ojców swoich wzgardzi wiar!

„Chorob si rozniemoe,

„I boleci twarde oe
„Zwie tego — ktoby star

„Ojców swoich wzgardzi wiar!

„A gdy skona — garci ziemi,

„Gdzieby spocz komi swemi

„Nie dostanie — ktoby star

„Ojców swoich wzgardzi wiar!

„Marnie zginie!... Wiatr rozmiecie

„Prochy jego po wszym wiecie —
„Marnie zginie — ktoby star

„Ojców swoich wzgardzi wiar!

piew ucich — druyna ruszya dalej w milczeniu.

—

Gucho do koa. — Sycha jeno — jak konie chropa-

j — jak skrzypoce szczerk pod kopytem — jak sie-

wierny wiatr szuwarami zamiata.

Tak przyjechali na zamek. — Ksicia nie byo — nie

byo i biesiady. — Kiryo gow pokrca i wielce by
markotliwy. — Gocie poszli wnet wycign si na
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skórach niedwiedzich, pógbkiem rozmawiajc

wzajem,

A Kiryo siadszy przy ognisku czeka do rana i do-

czeka si nie móg!
Rano gocie powstajali — jeden i drugi pyta o So-

koa to wrotnego, to pachoków, czy noc nie wróci

—

czy go nie widziano? Napróno!... Wszyscy, by chra-

py w abincu pozwieszali gowy! —
„Licho w tym domu!" rzek stary Wadybój i bez

zawodu odjecha ze sub; — za nim len i ów si wy-

biera — ale adnemu niesporo — i nie dziw! al bie-

siad — owów i zabaw. — Niektórzy dni krótkie sie-

dzieli jeszcze obazem — potem si powolnie rozje-

chali, — gociniec za gocin stawiwszy.

Sam ju tylko Kiryo zosta w starym grodzie. —
Niejedn jeszcze noc przeczuwa i czeka na ksicia

do rana, a doczeka si nie móg!
A raz pod wieczór — sonce ju dawno byo za-

pado — zakoata do wrotnika, który brodnia na ryby

wiza.
„Gedko! otwórzcie!"

„ „A dokde stary — czy was Hcho osiado — w tej

porze..."
"

„Otwórzcie drzewiej!" zawoa Kiryo — przeszed

po mocie — zada si w prawo prosto ku jezioru.

„ „Bodaj go jeno nie uapi ów topielec, coma go

ongi w baraniej skórze sieci wyowili!" " pomrukiwa
Gedko i patrza za odchodzcym. — Ju nic nie wi-

dzi — tylko chrapiate zarola w dali i smug oszronia-

ly, a na nim wietliki nocne i zote jasnotki — co to we
zmroku byszcz z daleka wielkiemi wiaty a z blizka

malej i gasn; — icie jak wielcy ludzie!

Dugo tam patrza w t stron — a jeszcz duej
czeka, rycho wracajce mu wierzeja odemkn — ale



106

nikt nie zapukat. Mina noc i ranek — min dzie

cay — jeden i drugi — Kiryo nie wróci!

Suba si powoli wynosia. — Gedko wszystkim

otwiera, a do ostatniego; — a kiedy ju nie byo ko-

go pilnowa — sam wyszed z zamku — zatrzs
wrzecidze, pewnie z dawnego naogu, 1 c ebranym
chlebie chodzi po wiecie i owe banie wjzdy rozpo-

wiada. —
A zamek sta pusty i niemy — i wyglda jak trum-

na, z której trupa wydobyto i któr robactwo ju opu-

cio. — A jeszcze wtedy patrza z pomidzy wierków
i sosien — jak dziewiciosi wierutny. — Sta dugo na

postrach ludowi; wreszcie run w zwaliskach; — nic

z niego nie pozostao — tylko sklepy i lochy podziem-

ne, w których nieprzeliczone skarby Sokoa ukryte. —
Nikt ich z yjcych nie pilnuje, od czasu, jak Oedko
zamek opuci; a przecie adna rka miertelna nie mie
sign po nie! Jest inny stró, który czuwa nad nie-

mi — Strach, co ma wielkie oczy! — Czasami widuj
pono i psa czarnego — kondla, który si w nocy po gru-

zach przemyka. ^)

R'^wnie 1 wieczorni wdrówce syszeli ju nieraz

trbk grajc po lesie, psów szczekanie i ttent ko-
skiego kopyta. Niektórzy twierdz nawet, e widzieli

jedca na karym koniu — tak im si przynajmniej

zdao w ciemnociach nocy! — Koniowi pono strumie-

nie ognia z chrapy pryskay. —
Alici któ prawd odgadair;?...

•) Patrz przyp. 19 R. B,



Gew6hnlich glaubt der Mensch, wenn er nur

Worte hart,

Es misse sich dabei auch Etwas denken lassen.

Góhe.





EPILOG.
WIEA KRUSZWICKA.

„Szto tesz pusta u primorju, kuo ?

fVuk Stef.

O ziemio moja — ty, co dawniej byJa

Kolebk wolnych, — dni wolnych mogia —
Oto syn twojej oniemiaej chway
Pyta si ciebie — i gdzie si podziay

Dni twoje wielkie — gdzie rka, co wskae
wietnoci twojej zwalone otarze?

Oto twych stolic pozostay szcztek

Wiea Popiela — królowa pamitek
Czem jest — ruin królewskiego grodu,

Czy piramid na grobie — narodu.

Po której rka tylu wieków kryli

Rylcem zniszczenia wielkie swoje myli?

Stoi — jak smutna Sodomy niewiasta

Nad ruinami upadego miasta;

Na wieczn bole wspomnienia zaklta,

wietnoci jego krótkie dni pamita!



Stoi — jak dzika rozpacz Niobe,

W czarn stu wieków okryta aob,
Pikna — i straszna swych dziejów powieci!

Stoi bezdzietna — i niema boleci
Do nieba siga — i litoci woa,
Litoci — nad kim?... nad dziemi swojemi!

Odzie jest ta duma matczynei?o czoa.

Któr pó — bogom urga ziemi?

Gdzie s te gone okrzyki wesela,

Któremi brzmiaa przy ucztach Popiela?

Gdzie jest szczk mieczy, gdzie jest chrzst pancerzy,

Któremi zbrojnych witaa rycerzy?...

Jako dwiczca kolumna Memnona,

Z zapartym gosem wród zimnego ona.

Stoi w milczeniu — bo i dla niej zgaso
Soce wolnoci

I tyla potgi — mstwa i wietnoci,

Z tylu dzie twoich — z tylu zwycistw blasku.

Czy tylko w polu koci,

I krew zakrzepa zostaa na piasku?...

A z twoich stolic i grodów, i gmachów,

Czj to schronienie aoby i strachów.

Czy to jedyny pomnik twojej chway?
O, ziemio moja — mów, gdzie si podziay

Dni twoje wielkie gdzie rka, co wskae
wietnoci twojej zwalone otarze?...

Czeme s zamki — czem warowne grody,

Jeli od haby nie mog zasoni
Synów wolnoci i ducha swobody?...
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Was dumne miasta, ni wyniose wiee,

Ni baszt obronnych kamienne puklerze.

Was mury wsparte niewolników doni
Od susznej pomsty nieba nie zasoni!

Biada wam!
wyparta za mury,

Ucieka w lasy — w niedostpne góry;

Z gór wypdzona lot skrzyde rozwija.

Nad ziemi wzlata — na chmury si wzbija,

I tam zatknwszy sztandar swojej chway.

Na wolnych wiatrach przelata wiat cay;

W burzliwych nocach wraca midzy ludzi,

W imi ich swoje ze snu haby budzi

I yje wiecznie!

Odzie si schronicie zasuonej karze?...

Dopóki wiatrom nie sptacie skrzyda,

Chmur nie wemiecie na twarde wdzida,

Wolnej im w górze nie wzronicie jazdy,

Nie postawicie straników na gwiazdy —
Czycie bezpieczni za murów granitem?...

Ten gmach wam szcztkiem ruin odpowiada!

Niegdy strop niebios wspiera swoim szczytem,

Dzisiaj wdrowiec poród nocnej ciszy

Trzykro si egna, gdy z trwog usyszy,

Jak nad nim czarna pracuje zagada,

Jak z ruin kamie po kamieniu spada!

Zbud si, Popielu — i powiedz, czy wiee
Zasoni kiedy si przebierze

Cierpliwo nieba i wystpków miara!

Zbud si i powiedz, czy za zbrodnie

Na gow ludu mciwa spada kara?
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Powiedz — strasznego gdy dokona zgonu,

A dom bez gowy i rzdu zostawi,

Któ powanionych pogodzi i zbawi?

Czyje — wygnana za królewskie wrota

Dom nawiedzia poczciwo i cnota?...

Odzie jest cho szcztek skromnej Piasta chatki?

I szcztku nie ma!... A wiea Popiela

Dzi jeszcze dum pod oboki strzela!

O, biada dzieciom, gdy na grobie matki

Win tylko samych pozostay wiadki!

Nam przecie jedna jest jeszcze pociecha —
Patrzaj — ta stara, pochylona strzecha.

Kto wie — w niej mieszka poczciwo i cnota.

Stara gocinno i stara prostota —
Kto wie, czy nie tam jest Piasta przybytek?...

Gardzi ni duma, a omija zbytek;

Cho co dzie na ni patrzaj przechodnie.

Wol podziwia ten szcztek wspaniay
Gmachów królewskich — chocia w nim mieszkay
Ciarne wystpki i czarniejsze zbrodnie!

Bo szczyt tej wiey, co si we mgach chmurzy,

Z bezsilnej losów natrzsa si burzy —
A odpierajc tylu wieków fale.

Mówi o dawnej potdze i chwale!

A owa chata, któr mech porasta.

Ndzny przytuek dzisiejszego Piasta,

O czeme mówi?... Oto czas oskara.

Jako tyrana, starego zbrodniarza,

A ulegajc twardej losów fali.

Na dni dzisiejsze i przesze si ali!
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Któby chcia chtnie patrzy na wiadczce
O winach naszych pamitek tysice?

Któ przeczytawszy przeszoci swej dzieje,

Ody nieszcz wasnych szukajc przyczyny,

Tam w swojej duszy wszystkie ujrzy winy;

Któ rk nie zamie i ez nie wyleje?...

Przecie cho pacz, gdy na czarn kart
Dziejów ojczystych z rozpacz pozieram;

Dla czegó smutnych rysów nie zacieram,

Czemu odnawiam pamitki zatarte?...

Kto chcesz y cichy i umrze spokojny

Na rku szczcia — w licznem dziatek gronie,

Kto nie chcesz zbudzi w zniewieciaem onie

Straszhwej dzy krwi, mordu i wojny;

Kto chcesz domowy ukocha zaktek,

Strze si — o, strze si, by nigdy nie ledzi
Dziejów przeszoci i starych pamitek!
Jam je, niestety — ach! wszystkie odwiedzi!

Widziaem — wielka, potna i dumna
Kolebka Piastów — wyglda, jak trumna,

W której cho jedna garstka nie zostaa

witych popioów olbrzymiego ciaa,

Jeszcze gad na jej zbutniae obicie

Peznie — niepomny, z kogo powzi ycie!
Widziaem — tam na Piasta majestacie

aoba w czarnej rozsiada si szacie;

A pod wspaniaem Popiela zwaliskiem.

Dzieci przedwczesn staroci zgrzybiae
Siadszy nad zgasem wolnoci ogniskiem,

Baniami budz oniemia chwa!
Widziaem — koci, lece bez grobu.

Pytay nieba, czy nie ma sposobu,

Mylc o strasznem dziele,
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l^ozdmuclia iskry w zastygym popiele!

Widziaem — rumak bujnie spasa Woni,
W komorze zbroja zapomniana stoi —
I pytam — nikt-e nie dosidzie konia,



o DWUNASTU ROZBÓJNIKACH.

u onego myna
Zielona olszyna:

Trzebaby j wyrba • .

.

Jest ci tam dziewczyna

Z siwemi oczyma,

eby mi j chcieli da!

Nad-obrzaskie okolice miejscami cudnie s pikne,

—

Po wzgórzach nie dostrzeesz ani iatow por ani z po-

ztkieni jesiennej — ladu owej rzeki, która z wiosn na

dobry rzut oka zalewa okolic. —
Pobite kanay, cigajc ostatek wody w swe oa,

Ddkryj ci przepyszne widoki, —
Trawnik nieprzejrzany okiem, obwiany lekkim wia-

rem i woni macierzanki, — przetykany barwistem kwie-

:iem, mile zmysy przynca i echce. — Na nim obrazy,

akie z rozkosz odbije w swojem zwierciadle tkliwe

rozmarzone serce kochanków, smtna, zbolaa dusza

lieszczliwego, a nawet prozaiczna myl ekonomisty.

Tutaj kilku kosiarzy docina reszty potrawu; — ju im

e czas odpocz. — Sn od dni kilku pracuj, bo pot

ropisty rosi im czoa, — bo kosy stpione ci nie chc;
•ic raz po raz postan, przecign krzya do góry

Iw
takt poostrz elaza.

Owdzie na posiekówku bydcko, jakby ulane, spoczy-
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wa, i szerokim jzykiem zmywa boki, na których kropla

by wody nie zostaa; a rebce wietrzniki hulaj na prze-

gon ze sob. —
Gdze tam zdaa na wzgórzu, wida las sosnowy; —

wierzchem koysz si cyplowate korony, spodem usa-

o si igliwie zóke i szyszki.

Gromada owiec biega pod lasem za trawk, która si

tu i owdzie zbkaa; — a barany podzwaniaj na przo-

dzie i z bekiem pogldaj na bujny pastewnik.

Tysic jeszcze obrazów odmalowabym po wyynach
obrzaskch; drugie tysic wcale rozmaitszych, wcale in-

nych ujrzysz przy spadkach, przy kotach rzeki. —
Tutaj woda nie da si uj w kanay — ale rozlana

na lewo i prawo, znaczy swoje granice warstwami pia-

sku, czu, tataraku. — Najczciej jednako wcale jej nie

dojrzy, — bo gste sitowie i powe oczerety kryj brze-

gi i mielizny. —
Jesiennemi rankami ddysta mga wisi nad niemi; —

po nad mg przeleci czapla; — czasem gra stado ó-
rawi lub gsi, wdrujcych dugim rzdem do ciepUc; —
inne stado ceranek i kaczek zapadnie na popas, a my-
liwy wnet je wypatrzy i odbije kilku towarzyszy. —

Tako jest Obra dzisiaj. — Dawniej zarosa olszami, o-

zami i trzcin stanowia ciemn, bagnist kniej, zamie-

szka od dzikiego zwierza i strachów; — dziwne te
w niektórych miejscach kryy o niej pogoski. —

Czasem pastuszek ubogi postrzeg w gstwinie czo-

wieka o dugiej brodzie, krconych wsach, plugawej su-

kni, z dugim noem u pasa; raz po raz zupiono jakie

pustkowie; raz po raz znikn podróny, który mia sam

jeden przeprawia si na drug stron, po wakiej gro-

belce, czepicej si wzgórków, wijcej si pomidzy krza-

kami.

Wanie w poowie tej grobli byo ostrowie wyniose.
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suche. Na niem sta myn wodny, mocno zbudowany,

warowny. Strzegy go u okien kraty, u wnijcia drzwi

dbowe i czujne dwa kondle. — Na tyle staa szopka, ko-

o niej pieki pszczó roboczych — wierki wysmuke,

kilka drzew owocowych — kilka zagonów warzywa

1 czka miejca si z ponurych cieniów kniei wie
zielonoci i kwieciem. — Dalej krzewia si leszczyna

midzy grabami. —
Nie raz zbieraa z niej orzechy mynarczanka Basia,

cudnego lica, wesoego serca. — Usta jej brzmiay od ra-

na do wieczora uroczemi pieniami; — a noc dopiero

odzyway si po swojemu sowiki, a byo ich pene

ostrowie. —
Jeli za pogody w niebo spojrzaa, to si a soce

zamio od blasku jej oka, — nad którem byy dwa uki

hebanowe, szorstko napite; — kaden pocisk z nich wy-

puszczony, grzzn gboko w sercu. —
Tak j codzennie widyway pospne drzewa i pie-

wne ptaszyny. — Ale dzisiaj daremnie czekaj na ni
i na ochocze pieni. —

Ojciec i matka poszli dzisiaj na jarmark; — Basia

sama w domu zostaa.— Siada do kdzieli, sukaa wrze-

cionem, e warczao, niby cywie we mynie; a Basia du-

ma sobie, rozmyla.

W samotnoci dziwne rzeczy na myl przychodz. —
Wic jej si te przybaczyy owe powieci pasterskie

o ludziach wsatych — z dugiemi brody, z noami. —
Mynarz synie z zamonoci; — u niego pienidzy

kwartami — miodu na kilka beczek, wszelkich zasobów

—

co niemiara! — Có prdzej obudzi chtk rabusiów?

Pomylaa sobie Basia, i posza zawrzy drzwi sien-

ne na rygle, — ale psów zapomniaa spuci z a-
cucha. —
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Na dobr mil od Karkiskiego Ostrowia cign si
prawjTti brzegiem Obry las dbowy, odwieczny, ciem-

ny. — Jedno ramie rzeki ujwszy go w polowie bagni-

stym tukiem przyciskao serdecznie do matki Obry i sta-

nowio wysepk, przystpn chyba przebiegemu zwie-

rzowi. —
Gdyby si jaki miay myliwiec odway pój w trop

za owym liskiem, który si kad noc skrada pomi-
dzy gstwin — ujrzaby si w najdzikszym, najskryt-

szym zaktku wysepki; — ujrzaby przed sob chatk
zapad — opodal owego liska strzygcego uszami,

chwytajcego wiatr nosem, oblizujcego si, jakby na

zwietrzone cierwo. Chtka draliwa pociga go bliej

i bliej; — ale go razi wiato byszczce z okna chaty.

—

Jeeli mielszy myliwcze, to si zbli — zajrzyj

przez okno! —
Zobaczysz tam w chacie stare babsko — wysche,

wywide. — Z rozkosz poglda na sznurek czerwo-

nych paciorków, któren trzyma w drzcem rku. —
Pewnie to bd prawe korale, — bo im si dosy napa-

trzy nie moe. —
Przytoczya si wreszcie bliej do komina, — wzi-

a od ognia garnek — wrzcej wody — wylaa go na
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miskg i wrzucia w ni sznurek czerwonych paciorków.

—

ZrumieniJa — zaczerwienia si woda; — a sznurek

paciorków zblad jak mleko, — bo si z nich zmya krew

skrzepa i z owych prawych koraU zrobiy si pra've

pery!

W tej chwili zawarczay dwa brytany, lece u pro-

gu. Zakoatano do drzwi; stara je otworzya, i wszed
do izby czowiek snisty, okryty dziadowskiemi ach-

many, — a za nim innych jedynastu.

Brytany poskoczyy ku pierwszemu, wspiy si na

jego piersi, polizay jego rce i legy u drzwi, bijc zie-

mi potnemi kitami.

„Co to chopcy — tak prdko z jarmarku?" zapytaa

stara.

„„Bdziemy mieli lepszy jarmark, matuchnu;"" od-

powiedzia starszy zbójca. „ „Mynarz z Karkisza jest

w miecie z bab, — doma zostaa tylko córka; tam pie-

nidzy huk; na jarmarku czek zarobi mao, a ma stra-

chu duo!"

"

Stara kiwaa gow, odradzaa, jak mga, e na Kar-

kiszu mocne drzwi i kraty, e na Karkiszu ze kondle

z któremi artowa darmo! —
Na drzwi wzih rabusie paki, a zgwiznli brytany,

dla kondlów godne zapaniki. —
Za nim si drugi bez zwoki pakuje; — temu trud-

niej — bo grubszy; wcisn si jednak do poowy; —
drgn na raz — wierzgn nogami, potem wlaz take.

—

Za nim trzeci, czwarty, a do ostatniego dowódcy,

któremu dziwno bardzo, e si kady w poowie na

chwil zatrzyma. — Ostronie tedy gow pod próg

podkada — podnosi oczy w gór, aby zajrzy do sie-

ni. — Zajrza — cofn si nagle. — Zapóno!... Ju mu
strumie krwi trysn z ponad czoa, — zalewa mu
oczy, cieka na opade wsiska — na sukni plugaw.—
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Daremnie rk oczy przeciera; — nie tak prdko za-

braknie krwi w jego ciele; — wic co raz hojniej pJuy
z szerokiej rany, wycitej na czaszce!

Przewiza chust gow; pogrozi cit pici my-
nowi, — zabekota sów kilka, — a kade sowo, pier-

wej nim z ust wyszo, skpao si we krwi ju skrze-

pej. —
Bez zwoki rzuci si potem midzy zarola. — Bry-

tany poszy w trop za nim; — zawyy przeraliwie, bo

poczuy krew pana swojego.

Chwil jeszcze sycha byo chrzst amanych ga-
zi. — Potem cicho; — noc zasza gboka; ksiyc spo-

kojnie, pogodnie, jak pierwszej nocy w rajskim ogro-

dzie, poglda z nieba na ziemi. — Niejedn widzia

zbrodni; — niejednemu osrebrza sny zote; niejednemu

owieca t ciemn ciek ziemskiej wdrówki!...



III.

Wieje wiater po dbinie,

Moja modo marnie ginie;

Ginie modo i uroda,

Tak mi ginie, jako woda.
Woda przyjdzie, zginie woda,

Ale nie wróci uroda.

Piosnka gminna.

„Bogu dzika, e aby noc jasna!" rzek mynarz do

ony powracajc z jarmarku. —
„ „Chciaam ci ja za dnia jeszcze wyj z miasta,

kiedy to u ciebie statku nie ma!"
"

„Moja kobieto — bo to tam widzisz by ten i ów; —
a czek z bied kogo na swojem pustkowiu obaczy — to

si te raz clice i zabawi".

„„Tak, tak — a Basia czeka od rana, sama jedna!""

„Dy ja to widzisz dla Basi zostaem, a do wieczora

w miecie. By tam Stach z obza, a on si Bace zale-

ca i chciaby j poj".
„„Nie dla psa kiebasa! — mrukna mynarka, —

mnie wróono, e do Basi zajeda bd szóstkami,

w zocistych karetach. Nie darmom j te dzieckiem

w mleku kpaa — nie darmom jej zbieraa nieg mar-
cowy do mycia!"

"
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„Nie pletlaby, kobiecino, kiedy ci dobrze na Karki-

szu, bdzie te dobrze i twemu dziecku. — Ze Stacha

gracki mynarczyk, — oddam mu myn w dobrym sta-

nie i spoczn przy nim na stare lata. — Czasem mu te
pokuj kamieni, które ojcu mojemu i mnie chleb dawa-

y; — a bdzie nam wszystkim dobrze, Marysiu!"

Byby duej gawdzi rozmarzony miodkiem S7y-

nion, ale mu przerwao mocne psów szczekanie. —
„To murzyn!" rzek, suchajc z uwag, a on na

wiatr, ani na soce nie szczeka!"

Przycign mocniej pasa i przysporzy kroku.

„„A sowo stao si ciaem!"" szepna mynarka
i pocza odmawia pacierze.

Ledwie trzeci koczya, kiedy ju byli u myna, —
Psy wycignwszy acuchy, najeay grzbietów; —
ksiyc wanie na drzwi zachodzi i owieca rozkopa-

n jam; z okien nie wida wiata.

„le ono!... Zodzieje!... Basku!" wrzasn my-
narz gwatownie. —

„„Tatynku — tatynku! ratuj!"" odpowiedziano z sie-

ni; — zaskrzypiay wrzecidze, — drzwi si z jkiem
rozwary. —

Mynarz stpiwszy na próg — uskoczy w ty, jakby

mu kto oczy warem zachlusn. —
„Chryste Jezu! Co to jest — trupy, — kto pomor-

dowa?"
„To ja, Ojcze! — ja. — Oni przyszli — podkopali

próg — wazili — jam toporkiem ucinaa gowy!"" wy-
jka u nóg Ojca w pó-martwa Basia. —

Stary pokiwa gow, przetar oczu, jakby ze snu

zbudzony, i nie uwierzy wasnym oczom, a si dotkn
trupa i zobaczy, e zimny, e gowa gdzieindziej, a ciao

gdzieindziej. -^
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Zamylony poszed do izby — opar gow o piec. —
„Jak to byo?" zapyta. —

Basia pocza opowiada, jak murzyn na zodziei

zaszczeka, jak si pode drzwi podkopywali, jak ona,

chcc si schowa w komorze zobaczya tam topór cie-

sielski. Jak nim wszystkie gowy poodcinaa, a trupy

wcigaa do sieni; — jak jeden uciek, bo go le trafia.

„Jeden uciek?" mrucza mynarz pomieszany — „je-

den uciek!... chwaa Bogu!... ale wiat nie powinien wie-

dzie, e reszta na Karkiszu zgina! — Zym ludziom

i nieprzyjacioom dogodzioby si nie lada. — Tu pu-

stkowie — tu ludzi pomordowano!"

„„Boe zlituj si!"" woaa zaamujc rce my-
narka. —

„Ciszej kobieto! — poszaby lepiej drzwi sienne za-

ryglowa i przynie z komory trzy rydle; w sieni ich

zakopiemy!"

Przy wietle latarni zaczto kopa grób w milcze-

niu; — czasem je kanie Basi przerwao, czasem zadzwo-

ni rydel o kamie uderzony. Potem we wrzucono je-

denacie trupów — potem jedenacie gów osobna!

Nie wiem, czy tam kady w dniu zmartwychwstania

trafi do swojej?...

Dwa snie gboko schowa si czyn krwawy przed

wiatem; ale si schowa nie móg przed mynarsk ro-

dzin. — Ona si wszystka zmienia!

Stary Szymon czsto zamylony mniej mówi, jak

zwykle.

Mynarka ledwie raz na dzie rozpowiadaa córce

o owych wróbach starej kobiety — bo ju sama o nich

wtpi zacza, —

»
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Basia wida codziennie, jak kwiatek w jesieni, kiedy

go szron zwarzy. — Jej oczy we zach pyway i ga-

sy; — ju nie potrafi podbi niemi serca owego pana

w bawatach, w zocistej karecie. — Ona wszystko zrobi

gotowa — byle duej na Karkiszu nie zosta. — Tak jej

tam okropnie, tak straszno, e siQ ród biaego dnia wa-
snego cienia lka. —

Napróno mynarczyk z obza zachodzi do niej skwa-

pliwie; onby z ni w posagu Karkisz odebra, a onaby

na Karkiszu umara! —



IV.

I przyjecha do niej pan.

Piosnka gminna.

Tak dwa lata miny; — trzeciego lata — w dzie

skwarny — w samo poudnie, przejeda powóz czte-

rokonny grobl Obrzask. — Przed mynem zatrzy-

may spienione konie. — Basia wysza przede drzwi. —
Jaki Pan prosi o wiee mleko, a wypiwszy przynie-

sione, pogaska Basi po twarzy i rzek: „jutro z powro-

tem wstpi do was i zapac!"

Widziaa to i syszaa mynarka, polewajc na biel-

niku pótno. — Nu wic do ma z dobr nowin; —
nu powtarza wróby starej kobiety, co do joty. — Na-

dzieja konajca od dwóch lat prawie, znowu odya w jej

duszy. —
Cae poobiedzie uprztaa izb; — ca noc nio jej

si o córce, jak bya wielk pani, jak jej si wszyscy

kaniali, fraszka pani ekonomowej z Niedwiad, u której

za modu bya piastunk. —
Nazajutrz koo podwieczorku zajechaa kareta przed

myn. —
Ten sam pan co wczoraj pi mleko, wszed do izby,

pochwali Pana Boga, przeegna si wicon wod
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z kropielniczki, wiszcej nade drzwiami i zapyta

o zdrowie.

„Bóg zapa, Panu!" odpowiedziaa mynarlca i po-

daa mu zydel czerwono malowany, z ótemi kwia-

tami. —
Na gocinnoci nigdy u nas nie zbywao; — wic te

i Basia zakrztna si okoo podwieczorku. —
Nakrya stó bielizn, zastawia sera, masa i pszen-

nego chleba, a mynarz zeszed do sklepu po gsiorek
lipcowego. — Wszyscy byli radzi gociowi, tylko kondle

warczay i patrzay z podeba na niego. —
Pan by przystpny, rozmowny — co si rzadko zda-

rza; — to mu te stary gawdzi o tem, co byo; —
a wszystko, co byo — byo lepsze, ni to, co jest. —
Zwyczajnie, jak stary, — plót trzy-potrzy!

Zdaje si jednak, e go tylko pó-uchem sucha; —
bo co okrutnie córce w zbki zaglda. — Sn sobie

w niej upodoba, bo a do wieczora zosta we mynie
i przyrzek wkrótce znowu przyjecha. —

Co za szczcie dla matki!... ju teraz nie wtpi —
nie wtpi!

I do prawdy te powróci pan bawatny po dwóch
tygodniach; — wszed, jak po dawnej znajomoci, do

myna, pad starym do nóg i prosi o córk !

—

Szymon osupia — z zadziwienia jzyka w gbie za-

baczy; — w tem mu mynarka do gono na ucho

szepna: „widzisz Szymonie, — jam dawno powiadaa:

to przeznaczenie Boe!... Bóg ci skarze za upór Szy-

monie!"

— „ „Niech si Jego wita Wola dzieje!" " rzek Szy-

mon; — a jeeli do tego czasu niechtnie w dom swój

wróki i cyganki przyjmowa; — to od tej chwiU by go-

tów podzieli si z niemi poow swojej chudoby, tak

mocno w ich przepowiednie uwierzy!
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Mynarka skiwna Basi do komory i dugo sam na

sam z ni rozmawiaa. —
Mynarz naradza si z przyszym ziciem o wese-

lu;—on by je cicia wyprawi dopiero po zasiewkaci;

—

moe dla tego, aby si przygotowa na sute i huczne go-

dy, wedle swego stanu; a moe te z innej przyczyny,

—

Zi przeciwnie dzi — jutro chciaby wzi lub z Ba-
si bez wielu wiadków, bez haasu; — moe dla tego, e
j bardzo kocha, a moe te z innej przyczyny!

Proby i nalegania jego przemogy. —
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Nie chciaa — nie chciaa
We wianeczku chodzi;

Kazaa, kazaa
Czepek sobie woy . . . .

O biedna, biedna Basia! nie byo u niej wedug zwy-

czaju, ani swatów, ani zmowin w sobotni wieczór; — ani

jej w weseln niedziel nie wiozy na drabiastym wozie

druchy i modzianki do kocioa. — Nie zapiewano jej

siadanego. ^)

Pan mody nie wywija na krpym koniku z czerwo-

n chust i rozmarynem u bata; — ale wzi j z sob
do karety czterokonnej, zocistej. — Na wietnj^m ko-

biercu ksidz stu zwiza; — nie zapowiadano ni razu

z ambony — bo czegó pan mony nie moe! —
Biedna Basia! — nie byo na jej weselu dróby przo-

downika; — nikt jej nie zatrzyma na krzyówce; nikt

nie poda bochenka, ani kdzieli, aby wypróbowa, czy

dobra z niej bdzie gospodyni. — Ona dzi wielk pa-

ni — to te kto inny za ni chleba ukroi i kdziel oprz-
dzie! —

Przy wieczerzy nie zdmuchnito przed Basi wie-
cy, — a przecie dla niej zgaso wiato swobody! —

') Patrz przyp. R. B.
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adna z modzianek nie posza w jej szmatach zwo-

dzi pana modego; — a któ wie, czy z niego bdziem wierny?...

On-ci prawda gaszcze Basi po twarzy; — ale on

take gaszcze i owe dwa kondle;—a kondle warcz i nie

clic przyj chleba z jego rki! —
Basia wdziczniejsza za pieszczoty pana, midy mu

si te, jak umie. — Szczliwa! ju jutro Karkisz

opuci!...

R. w. Berwiski. T. II.—9.
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„Pojedziemy w obce kraje,

„Gdzie s lepsze obyczaje,

„Murowany dom!"

PiosH. gtnin:

Jak ci j wzi — tak niesie

„To po boru, po lesie.

Panu spieszno — trzeba mu wyjecha daleko w wiat
i za granic da mod on na wielk pani wyuczy;

—

eby wiedziaa, jak usie na blawatnych poduszkach —
jak stpa po woskowych podogach — jak goci wita,

jednych umiechem, drugich dygiem, a trzecich z góry,

wedle stanu. —
„Wszystkiego j kae nauczy, eby wiedziaa^ kiedy

chorowa na migren — a kiedy w spazmy wpada; —
jak pieci ma, a jak mu rogi przypina!

To duga nauka — Panu spieszno. Ledwie jutro na-

deszo — ju wszystko do wyjazdu gotowe. —
We mynie pacze i szlochy!

Córka i ojcowie zalani zami — zi si umiecha. —
Konie grzebi ziemi niecierpliwem kopytem, — po

chwili pdz ju z nowoecami przez grobl. —
„Stój" wrzasn pan mody na wonic, zjechawszy

ma droyn do dbowego lasu.
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„ono, mnie gowa boli, — wyciem si wczoraj

o wasze nizkie drzwi we mynie; — popatrz jeno!"

„„Ach! mój miy, co to jest? — taka szrama nad czo-

em! czy to na wojnie, mój miy?""
„Nie, Basiu! to nie na wojnie!" rzek i umiechn siQ

szydersko. „To u was we mynie drzwi takie twarde,

a nizkie e a pod progiem waziby trzeba!"

Basia zblada, jak chusta.

„Czemu ty blada, Basiu? wszak to ju rana zgojona,

a gorzej byo, kiedy si z tej szramy laa krew gorca
w oczy i w usta!" i znowu dziko si rozmia.

Basia zadraa, jak listek osowy. —
„Czemu ty drysz, Basiu? wszak to tylko szrama, —

a lepiej przecie umkn ze szram na gowie, ni bez go-

wy wle do sieni! Nie prawda, Basiu?"

Basia blada, drca, przypomina sobie, e dwunasty

uciek.

—

Okropne przeczucie ozwao si w jej duszy. „To on!"

wrzasna, a on gwizn w palec i siedmiu ludzi wsatycli

wypado z poza krzaków.

Porwali Basi z karety; — krt ciek pomidzy
zarosem wlekH j z sob!...

Za godzin stanli w najdzikszem ustroniu kniei; —
wida zapad chat, sycha psów warczenie, czu za-

pach trupiego ciaa. —
Najstarszy zapuka do drzwi, otwary si; — dwa

brytany poskoczyy do Basi; — skin pan — psy legv
u drzwi. —

Wszystko tu, jak przed dwoma laty. — Tylko stii, ;

pochylia si bardziej ku ziemi i zalepia na oczy.

Przyby te moe przez ten czas niejeden sznurek pe-

re, niejeden trup do sklepu. — I dzisiaj pewnie nowa
ofiara przybdzie; — bo najstarszy zbójca pomci si za
swoj ran; — dokona krwawej przysigi. —
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Czoo jego tak si chmurzy od gniewu, usta tak dzi-

k umiechuj si radoc, e a psy stulaj uszy od

strachu!

Rozmyla on teraz, jakiemi mczarniami drczy
swoj on; ale wszystkie, które zna dotd, nie wystar-

czaj mu jeszcze; — wic si radzi dowiadczonej ma-

tuchny. —
Ona z pekieln radoci w oku, szepce mu co na

ucho, a szepce z cicha, a w starej piersi glos przytumio-

ny, nie da osnowy zrozumie; czujne Basi ucho zowio
jednak te sowa: „drzazgi za paznogcie... za skór za-

lewa... przy ogniu"...

Trafia wida niemi do myli rozboja, bo rzek: „do-

brze matuchnu, dobrze! — zastawcie tutaj oleju w ko-

tle; — niech si uczciwie zawarzy; — a ja z kamratami

pójd do lasu, naupa smolnych drzazg i uczywa! Po-

kano paluszki, Basiu — poka! — a jakie biae — ja-

kie mikkie — adna si nie przyamie!"

I wyszed spieszno z innymi do lasu.
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Czarne oczy zapakaa,

Biae race zaamaa,
Rzewnie zawodzi.

Piosnka gminna.

S pono ludzie, którzy przeczuwaj mier swoj. —
Dobrzy i poczciwi z umiechem oczekuj chwili sko-

nania. —
Zoczycy poprawiaj si na krótki czas przed mier-

ci; czy to z Boskiego natchnienia, czy to ze strachu

przed kar. —
Po wyjciu rozbójników, stara grzesznica gaskaa

Basi po twarzy i tulia paczc: „Cyt, cyt — moje

dzieci!" — Ale Basia wzdrygna si mimowolnie,

i wstecz cofna kroku, uczuwszy rk zbrodnicz na

licach. —
„Nie uciekaj, moje dzieci, nie uciekaj odemnie, mó-

wia stara — ja ciebie wyratuj! — ja ciebie wyratuj; —
ja ich wyprawia do lasu umylnie, a ciebie wyratuj!...

Ty mnie ju nie znasz Basiu; — oj dawne te to lata,

kiedy ja bya na Karkiszu; — a jaka biedna, jaka biedna!

Goniono mnie, jak psa wciekego; — chciano spali, jak

czarownic za to, e we dworze krwi doiy krowy,

a ekonomowi postrza si na nogi przyrzuci. — Jam
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uciekaa, jak moga, i przyszam pewnego dnia na Kar-

kisz, okurzona, zniszczona, jak niestworzenie Boe. —
Ty wtedy ledwie po raku azia, — a twoi ojcowie dali

je, pi i ogarnli mnie troch na zim, jakby wasn
matk. — Za tom si mynarce chciaa odpaci i wró-

yam, e dostaniesz bogatego ma w zocistej karecie,

i wywróyam, mój Boe^ na nieszczcie twoje! Ale nie

moja w tem wina! Ja im odradzaa, jak moga; — bo

twoi ojcowie, to dobrzy ludzie. — Cyt, cyt, moje dzieci

—

ty taka moda — a ja umr! Oj! juzem si te do syta

naya! Dziewidziesit lat gór!"

To mówic wzia Basi za rk, — wypucia oknem,

kazaa ucieka lasem na prawo, na prawo! — Sama
usiada na pniaku przy kominie. — Gowa zwisa jej na

wywide piersi, dugie siwe wosy rozpuciy si z przo-

du na poóke lica, — rozmylaa! Nad czem?... nie po-

znasz, a dopiero, kiedy si w piersi po trzykro uderzy.

Sn rachowaa si z yciem swojem, bo przeczua

mier swoj i poprawia si na krótk chwil przed

mierci!

Rozbójnicy wrócili — najstarszy wpadszy do izby,

zapyta: „gdzie ona?"

„„Ucieka, dla Boga, ucieka!"" odpowiada stara ze

dreniem, — „pod kotem okrutny ogie rozoony; —
w izbie gorco, jak w chucie; — wyszam z ni do sion-

ki, a trzymaam za warkocz; ona urna i posza w las

na lewo! — go! go! ja lepa nie mog!"
„Gdzie warkocz?"

„„Tu, tu! wpad w ogie!""

„Ha, jdzo!" wrzasn zbójca i potrci kuakiem, to-
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bie za paznokcie drzazg nawbijam, z ciebie pasy drze
bd, ciebie w tym kotle usma — jeeli jej nie do-

gnamy!"

Przyrzuci drzewek na ogie; — a stara mruczaa:

„przyrzucaj — przyrzucaj ; — przyda si to dla ciebie —
niech si zasmay — tobie nim oczy zalej... tak... tak...

spal — niecnoto!" a on psy zgwizn i puci si w po-

go; — ale nie na lewo, jak mu stara mówia; — bo psy

od razu wpady na lad Basi, która dla pospiechu boso

uciekaa. —
Id te za ni, jak po sznurku; niby ów pies legawy,

kiedy wpadnie na lady kuropatw, które tutaj przed

chwil z jakie pó staja pieszk sobie biegy; wietrzy za

niemi, prowadzi myliwego; — a stanie nagle, podnie-

sie nos na wiatr — pobiegnie naprzód — popchci w le-

wo i prawo; a potem wraca ze wstydem do pana, bo

ztd stadko pobreo si na skrzyda. —
Basia, cho skrzyde nie ma — powietrzem nie lata,

a jednak j brytany z wiatru straciy; krc si w owem
miejscu, skowycz — asz si u nóg pana ze strachu. —
On za rozbestwiony gniewem, strzaska im by pal-

catem. —
Potem zapalony zemst, pijany szaem, któren mu

krew zburzona do gowy pdzia, wraca do chaty. —
Dotrzyma obietnicy, dokona krwawej przysigi — jeli

go pierwej rka sprawiedliwego nie dotknie.

„On nie rychliwy, lecz sprawiedliwy!" —
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Nazajutrz rankiem, o chodzie, wyjecha sobie ubogi

chopek na drzewo do lasu. Z kluka chodzi od kwiku

do kwiku — obamywa suszki, i ju prawie wóz mia
naadowany, kiedy upatrzy jeszcze jedne spor odnog,

a nie wysoko od ziemi, — Podchodzi tedy pod drzewo

z podniesion gow i kluka: — naraz rce opuci —
a oczy w drzewo, jak w tuza wlepi — splun trzy ra-

zy — zrobi krzyyk na czole i na wargach: „w Imi
Ojca!... a to co?"

Bo te do prawdy dziwny tam widok na drzewie, —
kobieta o sk zawieszona, kiedy obaczya pod drzewem
czowieka, pocza woa ratunku. —

Dopiero chopek ochon z przestrachu, kiedy wi-

dzia, e to nie duch i nie trup; wlaz na drzewo, odha-

czy kobiet i pozna w niej Bak mynarsk z Karkisza.

Dowiedzia si od niej, jak uciekajc przed zbójcami,

wdrapaa si na drzewo, jak psy poglny za to, e j
z wchu straciy; — jak rabusie wracali spieszno do cha-

ty, a potem pomie z komina wybuchn i j go si niby

siarki — bo soce suszyo przez dugie lata som na

dachu.

Potem widziaa przy jaskrawej unie siedmiu rabu-

siów, uciekajcych w las bez dowódcy i syszaa, jakie
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guche jki — bolesne! — Potem chcc zazi z drze-

wa, zawiesia si na sku i tak doczekaa ranka. —
Chopek krci gow okrutnie, a nie wiedzia, czy

wierzy — zwaszcza, e psów pod drzewem nie byo.

—

Postrzeg tam jednak wiee krwi lady i poszed za

niemi. —
O kilkadziesit kroków od drzewa lea jeden brytan,

a za nim kilkadziesit, lea drugi, który zebrawszy osta-

tek si swoich, chcia si przyczoga do domu, a znalaz

miasto niego tylko kup popiou, i zdech przy dwóch

szkieletach; — jeden z tych by kobiecy — drugi mski,

z szerok szram na czaszce. —
Ciao obgryz pomie z obydwóch szkieletów.

Kilka tygodni póniej, klekota wiatr siedmiu innemi

szkieletami na grodzkiej szubienicy. — Ani by pozna,

e to byli rabusie od Obry, którzy niedowiadczeni, bo

nowi w rzemiole — wnet wpadli w rce sprawiedliwoci,

straciwszy przebiegego dowódc. — Darmo by ich tam

pyta, jak go stracili? — darmo by pyta, zkd si wzi
ogie, którym spon w chacie we spó ze star?...

Rozwizaliby oni t zagadk, gdyby rozwiza mogli

wzy zadzierzgnite na ich szyje!

S jednak wieci o tem, wieci urokiem osnute!

Chceszli je usysze, kochanku wdzicznej prostoty,

pospiesz do chaty, siwym mchem porosej. — Tam du-

giemi wieczorami obsid przdki kominek; — tam sen

z oczu ogarniaj powieci, które po swojemu stworzone

od razu si z tob poznaj — bo byy dziemi wraz

z tob; — dodaway pokarmu wtej, dziecinnej wyobra-

ni — silnej, dziecinnej ciekawoci!

Ty wyrós — one dziemi zostay; — ale nie przeto

w pogardzie je mie trzeba!
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Te dzieci prostaczki nie zamieniy skromnej, a wa-
snej sukienki — na wykwintniejszy, a obcy ubiór; — nie

przeniewierzyy si ojcom swoim odszczepiestwem.

T maj przed nami zasug!



PRZYPISKl DO BOGUNKI





PRZYPISKI.
(R. B.)

1) Pówe niniejsza osnuta jest na gminnem poda-
liiu. — O tych podaniach, powieciach i klechdach gmin-
nych szeroko si ju u nas po rónych dziennikach i dzie-

ach rozpisywano; a przecie to czas nie tak dawny, jak

pierwsze pióro zajo si pisaniem biografii tych tuaczów
na wasnej ziemi. — Polska rozdwojona w sile swojej
moralnej, duchowej — przez dziewi wieków walczya
dwoma przeciwnemi ywioami o mier, lub ycie.

Dwa wielkie szczepy stoj na scenie historyi Euro-
pejskiej; szczep sowiaski i germaski. — Polska po-
rodkuje pomidzy niemi. Z wprowadzeniem Chrze-
cijastwa otworzy si szeroki kana przypywowy, któ-

rym wszelka obszczynna, wyobraenia, nawet jzyki la-

y si ryczatem z zachodniej Europy na Polsk. — Du-
chowiestwo woskie otarszy si o nauki staroytne,
przychodzio z wyobraeniami Rzymu papieskiego, mi-
dzy lud, wynurzajcy si dopiero z pomroki dziecistwa
swego — midzy lud, który dopiero co rozpocz wielk
prac ksztaccego si rozumu. To te zrazu sam tyl-

ko stan duchowny tworzy w Polsce klas uczonych. —
Liturgia z razu sowiaska, t. j. czeska wnet ustpia a-
ciskiej. A e Polska poczya swe losy z reszt Euro-
py — musiaa z ociennemi narodami coraz blisze za-
wizywa stosunki; — te stosunki dzielnie wpyway na
krzewienie si i upowszechnianie jzyka aciskiego, —
bo jzyk polski jeszcze na ów czas gruby i barbarzy-
ski, — po wikszej czci obcy duchowiestwu, które ja-

ko najowiecesze uywane byo do waniejszych po-
sug krajowych, nie móg w aden sposób sta si jzy-
kiem spraw publicznych — zwaszcza za granic. — Ztd
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poszo, e wnet i stan rycerski uczy si pocz po a-
cinie; wnet te stan obok duchowiestwa, a póniej je

nawet przecign. —
Wród takici okolicznoci nietrudno byo jzykowi

ustalonemu, wytoczonemu przez najsubtelniejszych sofi-

stów, — nietrudno mu byo przemódz prostaczka, dzieci-

n wte i niepewne stawiajc kroki — jzyk polski!

Odtd owiata w Polsce wziwszy dwa róne kierunki,

przebiega ca kolej ksztacenia si i rozwijania rozumu
ludzkiego, która jest dwojaka; — raz, e duch przyjmuje
w siebie wraenia — kolory i barwy nalatujce z ze-

wntrz, rozszerza przez to wiedz swoj i gromadzi nau-
ki; — drugi raz, e si sam w siebie obraca, wyrabia
wasne swe siy — tworzy i staje si poet. Na zgodnem
postpowaniu tych dwóch dziaa, zawiso cakowite,
mdre wyksztacenie czowieka — a tem samem i naro-
du; — bo naród i ludzko ma równie, jak natura dwie
siy w sobie, z których jedn podzi i rozwija jednostki,

drug je spaja w acuch zgodnej caoci. — JeeH jedna
z tych si przewaa — wtedy powstaje niepraktyczno
w indywiduach — ciemnota w narodzie. Jeeli pynce
z zewntrz wraenia — nalatujce kolory i barwy zalej
i zmitr siy rodzime, wewntrzne — wtedy naród
przedstawia nam obraz dwóch najdziwniejszych sprze-
cznoci: nauk i najgrubszej ciemnoty.^)

Ten sam obraz widzimy w Polsce. Mielimy uczonych
sawnych na ca Europ, a naród nic o nich wiedzia; —
mielimy poetów wieczonych po za granic, a nieczyta-

nych w ojczynie; — mieUmy kronikarzy piszcych
uczone kamstwa i gupstwa, a gardzcych podaniami
wasnego ludu; — woleli oni te podania Mythy, podrobi
i przeinaczy bajkami o Aleksandrze, o trzech braciach
Lechu, Czechu i Rusie — ect., a nieU je w niewinnej pro-
stocie powtórzy. — Popisali si z nauk, która nader
szkodHw staa si narodowi — bo zamcia history je-

go. — A kiedy uczeni nasi tak daleko wybieeli za próg
rodzimej chaty, e a po Orecyi i Italii bkali si myla-
mi swojemi — druga znaczniejsza poowa narodu, która
nietylko ciga, ale dojrze ich nawet nie moga — ta

') ibo atwo ztd pozna, e nauka nie jest jeszcze owiata.
(przyp. R. B.)
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reszta, jakby na odwet wyj nie chciaa z zakltego ko-

la rodzimej indywidualnoci. —
Wyroby i pody ojczystej myli, wzgardzone od uczo-

nych naladowców Horacego, Yirgiljusza, Anakreon-
ta, i t. d. ucieky pod zachron ubogiej strzechy wienia-
czej, gdzie na jaowej i skromnej strawie mao si wzmo-
gy nad poziom, ale pozostay zdrowe!

Tak patrzc na pimiennictwo nasze, rozróni win-
nimy dwie literatury, cakiem od siebie nie zawise,
t. j. literatur acisko-Polsk i literatur c z y-

sto-Polsk, czyli jak inni chc: Sowiasko-
Polsk. — Pierwsza zoona w ksigach i foliantach,

które mao kto dzisiaj czyta; druga ruchoma — ustna —
ulotna, jeszcze nie staa w adnych formach, ani pra-

widach poetyki! Pierwsza dziewi wieków ya na cu-

dzym chlebie i panoszya si na cudzych mieciach; —
druga przed niedawnym dopiero czasem wysza z gl
rodzim z pod somianej strzechy i w caym oddwika
narodzie. — Jeszcze Karpiski patrzc na prce klasy-

ków z aoci powtarza: „zdaje mi si, e hteratura na-

sza nie z narodem, ale obok niego postpuje!"

Nam dziki Bogu dzi si na to skary nie potrze-

ba. — Niepospolite talenta zajy si szukaniem i bada-
niem tych szcztków Uteratury sowiasko-pol-
skiej; — e nie wspomn o pieniach, pierwszy p. Wój-
cicki zaj si zbieraniem i spisywaniem powieci
i poda gminnych; — bo co kronikarze nasi popisaU.

to przestao by podaniem. — Jeszcze przed wyjciem
Klechd, dziwnie modocian dusz moj zajmoway po-
wiastki i przypowiastki piastunek i nianiek, które modsze
rodzestwo moje opatryway. — Pierwsze ballady Wiel-
ko-Polskie : „Brzoza Oryyska — Góra Poz-
na s k a", które Fr. Qr. Morawski w tak nadobn szat
poezyi przystroi, e im dzi nie wstyd pokaza si obok
sióstr witezianek, Rusaek i Pani Twardowskiej; te bal-

lady nieraz myl moj wprowadzay z zamglonego wia-
ta Eneidy — nieraz mnie poryway z porodka bitew
i szczku ora Iliady, a przenosiy na ojczyste, okwie-
cone any, albo sadzay przy spokojnym kominie, gdzie
nowe wiaty, ani Grekom, ani Rzymianom nieznane, od-
krywaem. — Nauczyciele moi przyganiali mi nieraz,

a mnie dusza rosa po swojemu. — Ju wtedy niejeden
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zamiar wpó-ciemny — niejeden wpól-widny pomys
ocknJ si we mnie. — Wtem zjawiJy si iilechdy i rozja-
niy t drog, któr przeczuwaem. — Przecie nie pu-
ciem si ni; — sam zrazu nie wiedziaem dla cze-
go?... Kiedym rk prawie dziecinn pierwsz moj po-
wiastk napisa, gniewaem si na ni, e mi nie wygl-
daa, jak oczy urocze, albo serce zajcze. Tam
si po niej i osób, i luda wicej krcio — tam i mówiono
wicej; — tam i ja si raz po raz midzy gadajcych
wmieszaem — bo mi si zdao, e jestem czstk tego
obrazu — e i ja do powieci nale! Dla tego te zawsze
si co wicej napisao — nielim sysza od opowiada-
cza, zawsze si znalazy zmiany i dodatki. — To mnie
zrazu nie pokoio — nie wiedziaem, jak sobie pocz? —
Nu dopiero, kiedym si lepiej rozpatrzy, poznaem przy-
czyn i dojrzaem rónicy midzy mojemi ramotkami,
a klechdami. — P. Wójcicki spisa to, co sysza—tak. jak
sysza — prawie sowo do sowa; — ja wedug wasnego
widzimisi opowiadaem, niby ów poeta-bajarz z poród
ludu; — pan Wójcicki jest historykiem, czyli raczej kro-
nikarzem literatury gminnej, ja chciaem by jej czstk
yjc. — Czym sobie dobrze pocz?... nie wiem!
P. Wójcicki kade ziarnko poezyi, które w datku od
kmieci odebra, przyniós wiernie do domu i nienaruszone
odda rodzinie swojej, a rodzina z wdzicznoci je przy-
ja. — Jam te ziarna wyebrane rzuci w grunt wasnej
duszy, a oto kiedy pierwsze kieki puciy, pokazuj za-
siew braci mojej i mówi: „jeli Bóg da, to roz-
kwtnie i obrodzi!" i czekam co na to powiedz
i jakiego zadaj rachunku?...Bd co bd — mnie si zdaje, e nadszed czas,
gdzie rozdwojone siy moralne narodu zczy si maj

—

gdzie ni myli rodzimej snu trzeba z rodzimego wó-
kna — gdzie nasza literatura ustna przej powinna
w literatur pimienn; ale nie tak, aby to, co lud
opowiada spisa czarno na biaem, — bo lud nasz yje,
wic i pody jego nie obumary, ale si mieni tym naj-
pikniejszym fenomenem ycia, naley je przeto zamie-
ni w krew i ycie caego narodu.

Pojcie literatury Sowiansko-polskiej, rów-
nie, jak samo podanie o Bogunce, które nad Oopem zna-
lazem, a w którem upatruj wiele zabytków pogastwa;
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byy mi powodem, em si w powieci mojej cofn do
czasów najbliszych Sowiaszczyzny. — Chcc budo-
wa, trza pocz od dou. — Prócz tego tyle jest w star-

ciu si pogastwa z Chrystyanizmem poezyi, e nie poj-

muj, jak dotd aden z poetów naszych nie zwróci na
to uwagi i talentu swego. — Rzym w owej epoce natchn
wieszcza Irydionem. —
By moe, i kto zapyta, dla czegom powie gminn,

bajk — przywiza do czasu — dla czegom j z hi-

story skojarzy?... Prawda, e to niebezpiecznie — e
tern przerabianiem bajek na history zgrzeszya wikszacz naszych kronikarzy; — niechaj przecie na ten za-

rzut odpowie jeden z najuczeszych mów naszego wie-
ku — Pan Szafarzyk:

„Hlawnj a niecuhylna otazka zdet' genom ta gest:

„mueli prawdiwy degepis pauz na powestech narodnjch
„zakadan byti? — Narodnj podany a powesti, gsauli

„puwodnj, stare, presne, werne dochowanS, od ucenych
„preljwacuw nozginacene, mohau owsem w gjste mjre
„k woswetlenj a rozhognenj odginud, t. z. prjsne histo-

„rickych pramenuw wydobyte dege, gaprawne latky wy-
„borne poslauziti, geliko nam pred oi stawj
„naucny obraz wnitrnjhoiwota narodu,
„geho smyslenj a cjtenj, zkrótka, geho
„dusewniho bytowan j." —

Dalej powiada: „Tak saudjme, e kdyby Gallus a Ka-
„dubek wsecky ty powestj a powjdky, z nichz tak pracne
„ucenau tu proprawu k letnpisum swym slatali, byli wer-
„ne a presne, gak ge od neyzpusobnegsjch zpewcuw
„sweho casu prednaseti syseli, sowo od sowa, w gazy-
„ku polskem napsali, tjmby nam owsem byli pozustawili
„neocenena pamatnost dusewnjho bytowanj Slaropo-
„lanuw."...

Skoro wic powie gminna jest obrazem wewntrz-
nego ywota narodu, jego mylenia — jego duchowego
bytowania, jake w powieci sowiaskiem powietrzem
tchncej, nie przenie si w czasy sowiaskie?... Czy
godzi si z starego, piknego obrazu — odrzuca równo-
czesn — bogat ram — przeto, e zakurzona?...

Staych liczb — pewnej chronologii trzyma si tu

nie mona; — czasem okres caowieczny, zdarzenia du-
giemi laty rozdzielone — byle jednym charakterem, d-

R. w. Berwiki. T. II.—10.
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eniem i jedn barw nacignite, mojc suy za tto

krótkiej powieci — mog si zbiedz i zczy na jednym
punkcie, — bo myl ognistym ukiem przelatuje czasy,
a dug przdz narodowego rozumu moe zwi na jedn
chwil. —

Równie i w niniejszej powieci czas wyranie okre-
lony nie jest, — Pozna wszake od razu, e przypada
wkrótce po przyjciu Chrzecijastwa, a moe nieco
pierwej przed jego upadkiem po mierci Mieczysa-
wa II-go. Jeszcze na ów czas pierwiastek pogaski prze-
waa w Polsce niezawodnie; — lud bowiem, który naj-

póniej ze wszystkich plemion sowiaskich chrzest przy-
j, musia namitnie by przywizany do wiary przod-
ków — musia kocha starych Bogów swoich — musia
tskni za niemi; — to te po pówiecznej tsknocie wró-
ci na ich ono. — Tak zwane bunty po mierci Mieczy-
sawa II-go, niczem innem nie s, jak z jednej strony
ostateczn reakcy pogastwa naprzeciw Chrzecijaniz-
mowi, a z drugiej, sowiaskiej wolnoci naprzeciw feuda-
lizmu germaskiego. ^) — Lud który wyrzyna panów
swoich za to, e si starym Bogom przeniewierzyli,

i gminowadztwo sowiaskie przeinaczali, pami-
ta przeszo swoj i chcia jej powrotu. —

Na tem przeciwiestwie dwóch sprzecznych ywioów
oparem powie niniejsz; — przebija w niej i gmino-
wadztwo i pogastwo. Jest ona przeto o tyle tylko hi-

storyczn, o ile ducha czasu malowa ma. — Czy go ma-
luje"... nie wiem. Wszake zbyteczn byoby rzecz
uprzedza czytelnika, z jak wielu trudnociami przycho-
dzi walczy piszcemu o pierwszych wiekach Piasto-
skich. — Nic nam prawie z tych czasów nie pozostao,
jak: Boga-Rodzica i lad kilku pieni potumaczonych
przez kronikarzy. — Z tych kilku szcztków trzeba, jak

Cuvier z jednego zba cay szkielet przedpimiennych
czasów odgadn i zoy. — Z jakich róde czarpalem
poka dalsze przypiski. Tu za uprzedzam tych
wszystkich, którzy tylko w czasie niepogody i nudów —

•) Stosunek Polski z Wochami byl wicej moralny — z reszt
Europy germaskiej fizyczny; — ztd jzyk aciski przemóg w li-

teraturze — feudalizm w instytucyach. (R. E.)
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tylko dla przyjemnoci i rozrywki literatur si trudni,

aby ksiki tej wcale do rk nie brali — bo nie znajd
w niej, ani pierwszej — ani drugiej!...

2) Jzyka owieckiego, którego w tej powieci uy-
wam, nauczyem si po czci od starych myliwych —
po czci ze starych ksiek owieckich, jakiemi s: My-
Ustwo ptasz Matheusza Cygaskiego; — Polowanie
z Ogary Jana z Ostroga; Gospodarstwo jezdeckie — o-
wieckie i rybne; — Haura skarbiec, abo skad ekono-
mii, etc, etc. Dzisiejszych dni pierwszy Hr. Dunin Bor-
kowski zwróci w pracach literackich uwag
na ten jzyk udzielny i pierwsze poczyni kroki w zbie-

raniu gincych obrazów, przenoni i postaci mowy strze-

leckiej. — U nas w Wielko-Polsce przetrzebiono i prze-

karczowano bory, zaprowadzono gospodarstwo lene; —
wicej moe jest dzisiaj zwierzyny, ale polowania straciy

przez to na poetycznoci. — Trudno napotka si ze

strzelcem, który by przewróciwszy wieche w bucie umia
zaczarowa fuzy kompana, który by strzela do -tei
komunii przybitej na Bo mk, który by dla tego nigdy
nie chybia, a bi wszelak zwierzyn zawdy i wszdzie,
choby te wreszcie i w komin wypali! Trudno ju u nas

o takiego strzelca; jzyk owiecki zapewne z grubszego
poszed w zapomnienie; — przecie ani wtpi, e i ta

reszta pozostaa jeszcze by musi obfita i pikna, kiedy
Grimm przed niedawnym czasem zebra pomidzy Niem-
cami dwiecie pidziesit przysów i pomianów owie-
ckich. ( 9{lt. £cut. SSilbcr. m, 3, 4, 5 _ Waidspruche
und Jaeger-schreie), a Moeser powiada, e ich zna wy-
ej siedmiuset. — Jzyk ten dziwnie jest pikny, poetycz-
ny i rozmaity. — Myliwi z tropu, czyli pada poznawaj
nietylko gatunek, ale nawet pe, wiek i tusz zwierz-
cia; — maj 70 przeszo znaków, któremi rozróniaj
trop jeleni, a prawie na kady z tych znaków osobne wy-
raenie; — maj mnóstwo piosnek poczynajcych si
zwykle od stów: „Dobry mój strzelcze, powiedz mi pro-

sz". — Tam w nich zachowany cay skarb nauk o-
wieckich. — Jest to wszystko niezawodnie i u nas; —
wszak pikna piosnka: „Pojedziemy na ów, na ów" —
do najstarszych naley; — znam ja jedn jeszcze nie
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mniej pikn: „ju ponowa las okrya;" to za. co z J-
zyka owieckiego przytomne pamici posiadam, umiesz-
cz tutaj, jako dalszy cig rozpocztej przez p. Hr. Bor-
kowskiego, pracy. —

Pierwsi nasi myliwi polowali z oszczepem i ukiem
(patrz Gall. Lib. II. Cap. XI. XII.); — ale e wyra-
enia ich oddawna w zapomnienie pój musiay, wic
i ja je opuszczam; a poczn do wyliczania psów — bo
pierwsza, a gówna myliwego rzecz pies. Jadc do
kniei piciorgi rodzaj psów z sob bierz; pierwszy ma
by: Przejemca, który opowiada zajca, e by tam
gdzie go przej; drugi: Popadca, abo Znaleca, któ-
ry umie zajca znale, taki czasem jest Zacieczca.
(ciekawy); — trzeci jest Goca, pies wietrzny, który
popdzone zwierze goni ze wszystkiego skoku; — Wy-
pr w c a to czyni co goca, jedno co ten wiatrem i pr-
dzej — to ten kopytem i leniwiej, ale si za to nigdy
nie zniesie; — gocy chodz przodkiem — wyprawce
pozad; Poprawca jest, który zwierze przypadnione
umie poprawi. —

Wjechawszy w las. ozwij si trbieniem zakta-
d n e m, a potem pocznij wywieranie, (puszczaj psy)
Pójd one wci, naprzód przedni psi na czoo aw,
jedni rodkiem za samym padem, drudzy jakoby na skrzy-
dach i po t i po ow stron na wiar tych, którzy
ladem id, krzykiem te gonic, cho sami o padzie nie

wiedz. — Wic kiedy zwierz biegiem zakrzywi, ci co
w '"m skrzydle szli pojm go wnet i puszcz za nim, na
swoje opiek pada biorc; — bo to nie rzadko bywa,
e przednim psom zwierz zrzuci, a oni go nie obacz
i znios si. —

Równie i wady psie s piciorakie:

1) Zasadca, który na przeaj przebiega kniej
a przyczaiwszy si milczkiem chwyta zwierza. —

2) Wskopeczny, który wspak szuka, wracajc po
tropie do leyska.

3) Postronny, co si ladu nie trzyma.
4) Zabawca, co dugo g m y r a upadego.
5) B y d 1 a r z, który spotkawszy bydo, albo owce rzuca

si na nie! —
S prócz tego inne jeszcze narowy; np. pies g a r z,

który za §taremi lady w go§ goni; ztd przys.; e, jak
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pies; przechyra, wara — szaszek, pies Wazen, lada-

co; ztd przysh: podj si szaszek legawego pola —
porwa si nie na swoje rzeczy. — S take psy, któregb zarzynaj — zalewaj si ros; które u k r a-

daj, przemykaj — kiedy po zwierzciu idc, mil-

czkiem zbiega. — Jedne psy goni tropem — drugie wia-
trem, trzecie kopytem; — a gonic brzechoc, gra-
j, h a 1 a j , lub aj; dla tego sfora goczych nazywa
si zaja, — ztd moe: zaja mnie! — W zai s
psy rozmaite, przeto zajnik jest pies mieszany; —
brzechun, brzesznik — to kondel; — kurcz,
pokurcz, gatunek kondla. — Od polowania i psów ró-
ne si przysowia upowszechniy, np.: to mi gracz! —
Wraca, jak pies do swego zrzutu — psa za lisa przeda

—

psiego skoczy: (Bo niedugo czeka tego, e te
zemn skoczysz psiego; Rej. Zw.); pochodzi take mnó-
stwo innych wyrazów, np. psota, psie — psu — ze-

psu, etc. Wida, e jzyk owiecki by u nas bardzo
rozpowszechniony, kiedy a w potoczn mow przeszed.

I to wiedzie nie zawadzi, e pies za kad zwierzyn
inaczej gra i odszczekuje; na niedwiedzia idc, wrze-
szczy: tatuff, tatuff, tua, tau; — na wilka: tauff, tauff,

tauff, ja jau, ja jau! etc. (Haur.).

Równie i kady gatunek zwierzyny ma swoje wa-
sne nazwiska; — gówne dwa podziay s, na: gruby
i may zwierz; — gruby dzieli si na czarny i powy
zwierz. Musiano w Polsce przepleni pola i lasy, kiedy
w póniejszych czasach wyraz zwierzyna znaczy
to samo, co osobliwo, raritas, np. Mynarz nieumczo-
ny — zwierzyna! Ry. Adv. 41. — Bardzo u nas grosz
zwierzyna. Rej. Zw. — Dziesi dobrych — ach!
wielka zwierzyna. Pot. Arg. 191.

Kady zwierz ma swoje osobne legowisko, o b y -

dle — stanowiscze, komysze. (Przys. a pój-

dziesz ty w komy sz! — na stron, w kt).
Polowanie z sieciami cakiem u nas zarzucono, bo na

zajce sieci nie potrzeba; — szkoda byoby jednak, aby
nazwy sieci i techniczne wyraenia zagin miay. Bóg
nam moe zdarzy polowa w puszczach Biaowiey, —
to warto bdzie pamita jzyk owiecki tych, co ostatni

w tej puszczy polowali. — Hr. Dunin Borkowski nic o sie-

ciach nie wspomnia. — Ja znam nastpujce: objtki,



150

obierze, któremi si knieja obsadza; o b i e r z w i e, s
powrozy u tej sieci; — pomyk jest siatka na ptaki,

przys}.: na pomyku ley, na dordziu; poy
dwoiste, zadzierzgi — szatry, na cietrzewie

polowa z rarogiem, mówi si; szczwa pod pic
rzem; przysl. patrzy, jak raróg; — uroni z pie-
rza — zmala w dumie, i t. d. i t. d.

3) Chcc ten ustp zrozumie, trzeba si cofn w cza-

sy pogastwa. Pan Maciejowski tak nam ie w historyi

Prawodawstw Sowiaskich opisuje; „Ludy Sowiaskie
miay pierwiastkowo rzd z ich charakterem zgodny. —
Monaby go nazwa rodowo-gmino-wadny m.

—

Przed Karpatami w caem znaczeniu tego wyrazu pano-
wao gmino-wadztwo i kady orem wadn
mogcy by uczestnikiem obrad publicz-
nych; zgromadzenia publiczne od tumów ludu. na-

czelników rzdu temi obradami kierujcych, otaczajce-
go, zway si wiecami. — Na takich to wiecach, czyli

zjazdach naradzali si staroytni Sowianie o potrzebach
kraju i waniejsze spory prywatnych ludzi tu roztrzsano
i zaatwiano. — I w bliszych Chrzecijastwa czasach,
te same rzdy byy u Polaków, Czechów i Rusinów,
a nawet za c z a s ó w Chrzecijaskich w gminowadztwie
yli uyczanie i Pomorzanie".

Tym wiecom, zborom przewodniczyli Starosto-
wie, upanie — Wadycy czyli Wodarze
(Wr-dzarze). upanie byU waciwie sdziami; — sdy
ich zway si roki; ztd jeszcze dzisiaj w rzeczach s-
dowych uywane sowo: odroczy; — mieli oni w cza-
sie urzdowania swego wadz nieograniczon; — wybra-
ni przez wikszo, siadaU na wielkim kamieniu i rozpo-
czynali swe sdy. — JeeU winowajca nie chcia by wt-
rokowi posuszny, karano go w te tropy na osobie, albo
mu posiado palono (zob. Surowiecki). Mieli ci upanie
osobny ubiór honorowy, który póniej dopiero rozpo-
wszechni si pomidzy stanem rycerskim, zachowawszy
nazw pierwotn. — e suknia ta nie przysza do nas
z Turcyi, jak mniema Kwartalnik naukowy Krakowski —
a e wyraz u p a n nie jest derywacy z Tureckiego
d z ij b e, jak mniema X. .Ad. Czartoryski — dowodzi
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najprzód to, co powiedzia Porfirogenit: „Principes hi po-
puli (Sowianie) habent nullos, praeter s u p a n o s, se-

nes — et reipublicae formam servant;" gpwtóre sowa
Constantina: 6 Cooirayoc SxXa^iviu)v E5^-rifxa;"_ byli wic
u Sowian urzdnicy upanie i suknia upan. —

Równie Czaclci powiada, e: „Dawanie sukni honoro-
wej byo zwyczajem na wschodzie — na pónocy —
w Polsce i na poudniu".

Tytu upana przydawano jeszcze za czasów Chrze-
cijastwa stanowi rycerskiemu, jak to widzie mona
w Volum. leg., inne przecie do niego przywizane byo
znaczenie. — A do ostatnich czasów by upan wycz-
nie tylko strojem samej szlachty.

Wadykami zwali Czechowie jeszcze za Chrzecija-
stwa przeoonych — wadz posiadajcych. —

Sowianie lud rolniczy i handlowy, chocia nie skon-
ny do wojen zaczepnych, przecie w obronie swych swo-
bód pospolicie inne przewysza narody. — Odparszy
niebezpieczestwo, spokojnie wraca do domu na ojczy-

st pus. — Czowiek, który wedug potrzeby by rolni-

kiem, albo onierzem, nazywa si rataj; ztd zapewne:
rota, rata; rosyjskie pa mb znaczy wojna, bój. — Pó-
niej dopiero uorganizowa si uprzywilejowany stan ry-

cerski, a rataj zosta glebae adscriptus, i ju od
puga nie mia rki przenie do kord, —

4) Skd ze przyszo do Polski?...

Polska, porodkujc midzy Azy a Europ, stacza-

a i stacza dzi jeszcze dwie walki potne. — Zasania
cywilizacy Europy od napywu dziczy Azyatyckiej,
a z drugiej strony ciera si bez wypoczynku z pierwiast-

kiem szczepu germaskiego i zasania od jego przewagi
Sowiaszczyzn. — Rosya ochrzczona przez koció gre-

cki poczya swe losy ze wschodem. Polska przyjwszy
Chrzest od Rzymu zawizaa stosunki z Europ. —
A przeto walka Polski ze wschodem (z Rosy) fizycz-

na — z Europ moralna. Czy obydwie z jednakiem pro-
wadzone szczciem?... Chrobry nad Bugiem bi Rusi-
nów i szczerbi bram w Kijowie, a z drugiej strony so-
jusze zawiera z Ottonem i ksiy z Rzymu sprowadza.
To te Polska odpara zbrojne napady wschodu, a go-
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cinnie przyjla cywilizacyc zachodtiiej Europy, która

rodzime, plemienne siy i zawizl<i wykrzywiaa i mitr-
ya. — Gallus powiada o Polsce: „cum a tot supra dictis

„gentibus et Christianis et gentilibus sit vallata, et a cun-
„ctis insimul, et a singulis multociens impugnata, n u n-

„quam tamen ab ullo fuit penitus subju-
„g a t a".

Prawda!... Polska niezwyciona broni ani Tata-
rów, ani Rosyi, zepsuciem wewntrznem upada, — Gdzie
to zepsucie pocztek swój wzio, napomknem w 1-szym
przypis.: Lelewel dowodzi w Uwagach do Mateusza her-

bu Cholewa, e si ono wdzierao do nas z Niemiec — to

samo powiada uczony Prf. Wachler. — Przeciwi si
ich zdaniom niektórzy. — Pan Winiewski w najnowszem
dziele swojem (Historya Literatury) — twierdzi, e je-

dynie Rzym papieski paraliowa ciao spoeczenskie
w Polsce. — Mnie si za§ widzi, e liturgia aciska 1 i

-

teratur. a feudalizm germaski instytucye so-
wiaskie, jeszcze na pewnym gruncie nie osiade podko-
pyway i niszczyy. — Nie wiem, czy w takich rzeczach
wolno robi wnioski z poda i powieci ludu. — Przecie
lud wie, co go boli; — niedarmo Wanda uton raczej
wolaa, ni losy swoje (Polski), odda w rce Niemca; —
niedarmo dyabe nasz, uosobiene zepsucie moralne
w strój niemiecki si ubra (zob. przyp. 12).

Poddastwo i szlachectwo nie jest owocem prawo-
dawstw sowiasko-polskich — jzyk nam pokazuje zkd
przyszo, (lenno — szarwarki, i t. d.). Nawet osawiona
bajka o Chamie i Jafecie nie w Polsce si wylga. Hans
Sachs, poeta Niemiecki, 1494 ur. z ojca krawca w Nyrem-
bergu, napisa rozmow midzy trzema osobami: mie-
szczaninem, chopem, a szlachcicem, któr tu w tóma-
czeniu umieszczam:

Scena w karczmie miejskiej; — chop chce usi
obok mieszczanina, mieszczanin go odpycha, mówic:
„,Precz ztd. niecnoto! — czy nie widzisz, e szlachcic
nadchodzi?... czego tu chcesz pomidzy nami?" Szla-
chcic: „„A ty tu co robisz. Toelp Fritz? czy nie masz
karczmy we wsi. nie eby si tutaj miesza pomidzy
mieszczanin?"" Mieszczanin: „Otó to, co mu mó-
wiem rycerzu!" Chop: „Czy chcecie wiedzie, co so-

bie myl w tej chwili?"" Szlachcic: „Mów, Toepl,
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mów!" Chtop: ., „A oto — e ktoby wam zwaszych
chopskich y krew puci — pewnieby was dwa razy
mierci nie wykupi!"" Szlachcic: „Syszycie tego
otra! zrzuci go ze schodów!" Chop: „„Przynajmniej
poczekajcie, a skocz. — Adam, jak nam nasz pro-
boszcz powiada, by ojcem nasz wszystkich; — wszy-
scymy jego dziemi!"" Szlachcic: „Tak, ale jest

przecie dyabla rónica. Noe mia trzech synó w;

—

pierwszy otr i hultaj nazywa si Cham,
itenby chopem. Od Sema za i Jafeta
pochodzi ród szlachetny i mieszczan."
Chop: „Syszaem ja to, ale prócz tego jeszcze i to

syszaem, e szlachectwo pochodzi z cnót, e dawniej
szlachcic by opiekunem wdów i sierot, zasania i bro-
ni ubogich pielgrzymów. — Rycerzu, czy to take dzi-

siaj waszym jest zwyczajem?"" Szlachcic: „A po-
wiedz mi jeno, czy to w dawnych czasach nie byo wa-
szym zwyczajem, was chopów, ecie byli proci, a po-
boni?... Dzisiaj z was zodzieje i otry; — pysk macie
wyprawny, a twardy, nie dacie si kierów a, ani
rzdzi; — a przecie czeme ty jeste?... szubraw-
cem — lecz ja?... jam sobie jest szlachcic z rodu, — Mam
utrzymanie bez pracy — mam dochody, mam procenta!"
Chop. „ „Mam i ja co — pracuj, orz, siej — mó-
c i ywi was!... Oj, znam ja wasze ycie; — drzy y-
ka, póki si dadz" " — etc.

Czytujc to, zdaje mi si, e sysz dzisiejszego demo-
krat — czowieka postpu, malujcego stan rycerski
w Polsce i rozprawiajcego o równoci! W Niemczech ju
przed czterema wieki o tem samem gadano!...

5) Pokazuje si z Wyprawy Igora na Poowców, e
by w Polsce, albo na Biao-Rusi, jaki sawny piewak,
poeta — nazwiskiem B o j a n. — Póniej imi to wasne
przeszo w pospolite i oznaczao w ogólnoci piewaka.
„Trudno jest Bojaskiemi sowy, bratni krew prze-
lewa;" — trudno jest w pieni; etc. — Lud, który
Lohatyrstwo Chrobrego w cudzoziemskich obozach pie-

niami czci i uwielbia; (zob. Paprocki pod tyt. Orze),
lud który, króla swego, wracajcego z zagranicy pienia-
mi wita (Kazimierza I), który smutn mier królowej
swojej (Ludgardy) pieniami opakiwa, — który uroczy-
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stoci i obrzdki, (Wesoa. Sobótki) pieniami obcho-

dzi; — lud ten musia by piewny i poetyczny — mu-
sia mie wielu piewców i poetów pomidzy sob i umia
ich szanowa. — Póniej dopiero, kiedy z jednej strony

wojny i napady Tatarów dobry byt jego niszczyy,
a z drugiej szlachta wprzgaa go w jarzmo poddastwa:
wtedy dopiero straci ochot do piewania i zapomnia
pieni dawnych. — Tak literatura Sowiasko-pol-
s k a upadaa pod wpywem wschodu i zachodji.

6) Niemcy pobici od Czedobora. brata Mieczysa-
wa I-go na polach Cydyskich. Markgraf. Udo. Na-
rusz. Hist. Pols. T. II. s. 41—43, C y d y n i, miasto lece
nad Odr, poniej Gogowa — powyej Wracawia.

7) Polabskie brzegi — Elby; — Choroby podbi-

ciem Luzacyi rozszerzy granice Polski, a po E 1 s t r

czarn, rzeczk wpadajc do Elby.

8) W i 1 c y, Lutycy. — Ju Mieczysaw wojowa z ni-

mi i oblega ich miasto Braniborz; plemi to sowia-
skie, wolao si raczej da wytpi, nili odstpi wiary

przodków i chrzest przyj. — Czyny wojenne Chrobre-

go, jego zwycistwa musiay obudzi w narodzie ducha
rycerskiego. — Potrzeba wojen wynosia onierza nad
kmiecia; — tak zwolna formowa si stan rycerski,

szlachta; — agodne obyczaje staro-sowiaskie pozo-

stay w tych tylko, którzy si puga trzymah; — dla te-

go powiada Bojan: „Na jednej ce wó trawy patrzy

a bocian aby".

9) Ranowskie ostrowie — Rugia, powyej Luty-

ków; — tam miasto Ar kona, (Orekunda), w którem
witynia i bawan wiatowita, od Danów 1168, zburzo-

ny. — Okoo tego czasu gotowah Rugianie wypraw wo-
jenn, jakkolwiek nie przeciw Polakom, ale w pomoc
Niemcom przeciwko Lutykom. — Kade pokolenie so-
wiaskie miao swoje znaki narodowe, zwane s a t n i c e,

albo zastawy, w potrzebach noszone byy przodem. —
1
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Najsawniejsza safnica wiatowida Arkoskie-
go, w ksztacie rozpuszczonej chorgwi, noszcej wyo-
braenie ora. — Sikoro te wystawiono na widok, cay
naród bez wyjtku porywa or i spieszy do boju. —
Dittm. 1. 1.

10) Bya Polska na ów czas zasobna i potna. Do
napisania tego ustpu poda mi myl Gallus, który cho
cudzoziemiec, suchajmy jak o przybranej ojczynie
mówi:

„Patria, ubi aer salubris, ager fertilis,

„silva melliflua, aqua piscosa,
„tnilites bellicosi, rustici laboriosi,
„equi durables, boves arabiles,
„vacee lactose, oves lanose."

„I by dobytek wszelaki, póki nam z obcej dziera-
wy nie zazierano w zanadrza!"

11) Sowianie wierzyli wprawdzie w jednego Bo-
ga; ale mieli przytem mnóstwo bóstw z szczególnemi
tylko artybutami; — mieli boka domowego; — dzi
jeszcze w niektórych miejscach chowa lud jeden kt wie-
tlicy w szczególniejszem poszanowaniu. W e 1 e s, W e -

o s, by bogiem pasterzów; Pogoda, bokiem powie-
trza, i t. d. Wedug atrybutu mia kady z tych Bo-
ków miejsce, w którem przemieszkiwa; — byy to uoso-
bione siy natury; — póki im czowiek panowa nie

umia, dopóty je ubóstwia — bo czu ich przewag nad
sob. — Patrzajc na history ludzkoci, widzimy, jak

czowiek wyzwala si stopniowo z pod fatalnego wpy-
wu natury. Wreszcie Chrzecijastwo, wyzwoliwszy
ducha, oddao mu cakowite zwycistwo nad mate-
ry. ^) — Neptun np. straci panowanie ponad morzami,
bo okrt parowy nie pyta si czy cisza — czy burza —
czy wiatr z tej, czy z owej strony zawiewa. — Potga

') Dzi jeszcze w Indyach, gdzie wegetacya tak jest bujna, iga jedna stanowi las cay, e niwo trzy ra/y do roku sprzta-
j, e soma w trzcinie 30-sto okciow wyrasta; tam dzi jeszcze
czowiek jest dzieciciem na onie matki-natury, która wszech-
wadn rk chosta eo, lub pieci dowolnie; — tam jedna nawa-
nica zamienia kraj cay w pustyni. (R. B.)
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ducha — nauki, wiadomoci rozczaroway przyrod; —
tajemne jej siy przemieniy si w konieczny skutek fi-

zycznego i ciemicznego dziaania; — cuda. czary i dzi-

wa przystpne kademu. Lud jednak rolniczy wicej, jak
którykolwiek, ulega dzi jeszcze wpywom przyrodze-
nia; — zasiewy, niwa — plony i sprzty zawisy od
deszczu, pogody, suszy — etc. etc. — Nie dziw, e lud

dzi jeszcze zabobonny, — e u nas ywioy dzi jeszcze

w zaczarowaniu zostaj. — Ogie, powietrze — woda —
wiato — ziemia, pene s cudów i yjcych istot; —
w Krakowskiem pal Sobótki, jak si zdaje na cze
dawnego bóstwa; na Ukrainie jest gwiazda Latawiec,
która fatalny wpyw wywiera na mode dziewczta; s
Rusaki krasne, jak tcza — powiewne, lotne, jak
wiatr stepowy; na Litwie witezianki, jak amfibie i pod
wod i na ziemi yj, a zwodz chopców; — w Pozna-
skiem Bognnki i Topiele e, — a Gopo corocznie
haracz swój odbiera — corocznie kto w niem uton
musi!... Zreszt nie masz pono jeziora, o którem by ja-

kich tajemnic nie opowiadano. — S to niezawodnie
szcztki sowiaskiego wielo-bóstwa. —Nawet duch
zego, który si do ziemi przywiza, dzisiejszy czart,

bies, dyabe, czatan — ju zapewne w pogastwie by
znany; mieli Sowianie: Biaoboha i Czarnobo-
ha; a chocia wyobraenie i pojcie jego cakiem si
przeinaczyo — to jednak dyabe nasz róni si fizyo-

nomi i charakterem od innych. rednie wieki wyobra-
ay g j sobie, jako poczwar z ogromn gow, osadzo-
n na cieniuchnej szyi — z krogulczemi pazury — z ro-

gami — z pomienistym oddechem, z dugim ogonem; —
u nas przeciwnie bya to zawdy sztuczka pocieszna —
maa figurka — kuso ubrana, w stosowanym kapeluszu —
z harcapem — istny Niemczyk. — Niesusznie prze-

cie powiada pan Kraszewski w ksieczce do zapalania
fajek, „e jak wszystko, tak i dyaba wzilimy z za-

granicy (z Niemiec), e nie mamy dyaba narodowego
w kontuszu i upanie". — S u nas i tacy dyabU kontu-

szowi od kord, bo i oni ze broili, i oni czyhali na zgub
ludu ; — jest np. Boruta, Wideracki, Zamu-
rek, etc. ^); ale chociaby ich nie byo, jeszczeby ów

') Ci djabli s tylko prowincyonalni. (R. B.)
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dyabel-Niemczyk, na ca Polsk powszechny
i znany, jeszcze byby czysto-narodowym, wanie dla

tego, e Niemiec!
Twory i pody gminu nie s dzieem sztuki, ale s lo-

gicznym skutkiem zdarze i wypadków dziejowych; hi-

storya zawdy jest ich matk, chocia czstokro jednego
nawet rysu swej fizyonomii nie zostawia na twarzy dzie-

ci swoich. — Lud nie ma wyobrani indywidualnej-dowol-
nej; — wyobrania ludu jest tylko zwierciadem czasu;
obraz jaki si w niem odbije, móg tylko by ten, a nie

inny!...

Nie móg si te dyabe nasz ubra inaczej, jak po
niemiecku. — Lud wie najlepiej, co go boli!
W gminowadztwie sowiaskiem zamony i szczliwy;
„Lechitae nuUum regem seu principem inter se, t a n -

quam fratres abuno patre ort i, habentes;" (Bo-
guchwa. T. II. k. 20. Sommersberga zbiór), kiedy
si przez przyjcie Chrzecijastwa zetkn z zachodni
Europ, a stan rycerski osadzajc si na przywilejach —
wyzuwa go pocz ze starych swobód; — lud od razu
pozna zkd ze przychodzi i od razu zapisa to w ksi-
dze dziejów swoich, a zapisa pod figur — stworzy
d y a b a! — Jest on przeto podem rodzimej siy du-
cha narodowego — a nie jest ywcem wzity od Niem-
ców, jak mniema p, Kraszewski. — Dyabe niemiecki
inn ma wcale natur. — Równie jak u nas jest uoso-
bieniem zepsucia, ale to zepsucie pynie Niemcom cale
z innego róda. — Do nas przyszo z zewntrz, wic
te szaty swojskiej nie ma. — Niemcy przeciwnie dojrzeli

je w dreniu wasnego ona i poczli nad sob rozmyla.
Ztd te dyabe niemiecki, jak wszyscy Niemcy, jest mi-
stykiem i filozofem. — A e filozofia i moralno nie-

miecka, (umys i serce) strasznie rozmazane, gste i ci-
kie — to te utwory ich wyobrani musz dwiga u nóg
owe potne kamienie filozoficzne, z któremi nawet Me-
fistofelesowi Oothego tak trudno chodzi po ziemi. —
Klingera i Klingemanna dyabe jeszcze ocialszy, wy-
glda, jak automat kulejcy na scenie. — Klopsztoka
U r i a n róni si od reszty — ale si nie róni od cha-
rekteru Niemców. — Jest to Anio upady, któremu ogie
piekielny porzdnie skrzydeka osmali, a któremu stra-
sznie tskno do nieba, wic sentymentalnie wyrzeka
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i niezmiernie dugo deklamuje! — Nasz dyabe, wbrew
niemieckiemu, nigdy nie wyrzeka, nigdy nie deklamuje

—

filozofi sobie gowy nie amie! By i jest fircykiem.

na lekkich, kurzych stopkach — zwinny, obrotny; ogon
chowa w pantalony — róki pod kapelusz stosowany;
figle pata i wyrzdza psoty; — mniej umie szkodzi —
bo go chop nasz zawdy w pole wywiedzie; — i w tern

jest charakter narodowy, a moe i wieszcze przeczucie,e w kocu zwyciym to ze histo-
ryczne!

Gdyby kto napisa powszechn history dyabów —
niema by pooy zasug, wzgldem Etyki ludów. —
Najstarszy w tej historyi. a najspolitszy dzisiaj, byby
naturalnie ów w podstpny, który pierwsz kobiet
uwiód w raju, a który dzi jeszcze niejednego Adama
na rogala wystrychnie! Exorta na niego ma by bar-
dzo pospolita!... Lecz sowa te: transeant cum aliis...

Wracam do duchów, które nietylko w powietrzu i na
ziemi naszej, ale nawet pod ziemi si bkaj. — O tej

podziemnej litera tu rze naszego ludu, nikt je-

szcze dotd nie wspomnia. —
Od Sandomierskich górników syszaem powiastki

o Skarbniku, który jest opiekunem wszystkich krusz-
ców rozlanych w ziemi Polskiej; — jest on w rodzaju
gnomów dobroczynnych. — W tej powiastce maluje si
cay charakter duszy ludzkiej. — Czowiek walczy mu-
si w jaki bd sposób!... Jeeli nie ma zbyt twardych
prze. iwnoci materyalnych, jeeli fizyczne potrzeby przy
lekkiej pracy zaspokoi moe, wtedy rodzi si w nim
przeciwiestwo moralne; — ztd na ziemi przeladuje
czowieka szkodliwy duch zego. — Pod ziemi na od-
wet ciera si górnik ustawicznie z grub matery, —
cik praca zaledwie skromnie utrzyma si zdoa, wic
w tworach wyobrani szuka dla siebie pociechy, — To
te Skarbnik jest dobrotliwym opiekunem czowieka
pracujcego w kopalniach. — Nieraz w górniczej kurcie
przychodzi do szybu, aeby znuonych robotników
wyrczy;—wtedy najbliej stojcy podaje mu wiec
zapalon na kilofie (motyce); — trzeba bowiem wie-
dzie, e górnik bez wiata, to niby eglarz bez
gwiazd. — Skarbnik dobrze przyjty upie za trzech i za
trzech s z 1 e p u j e, odkrywa najobfitsze yy i najpro-



159

stsz dro^ z szybu do szybu wycina; — w przeciwnym
razie mci si na winowajcy. — Raz go jaki górnik nie

przyj na nocleg do szaasu; za to Skarbnik nazajutrz
w szybie obka, a wodzc po wszystkich górach pol-

skich, najszczerniejsze pokazywa mu kruszce; — tam
kar srebra leaa obazgiem, a tam czyste zoto
strumieniem si lao. — Górnik na samem ogldaniu tych
skarbów stranowi lat 50; — ale mu ten dugi czas mi-
n, jak jeden dzie, a najwicej jak dwa! Powróci
wreszcie na ziemi i cuda o tej podziemnej wdrówce
opowiada, — chcia nawet przewodników napro-
wadzi na owe kruszce szlachetne, nikogo jednake
z dawnych znajomych nie znalaz, wszyscy ju byli wy-
marli; — od yjcych za uwaany by za oszusta, lub

waryata; — jako istotnie po niedugim czasie rozum mu
si z wielkiego alu pomiesza, a kruszców nikt dotd nie

odkry: „S w naszej ziemi skarby, co
czekaj kilofa i okszy!" powiada górnik San-
domierski, a ja za nim powtarzam: „S!" i ciesz si t
sam, co on nadziej, e je moe odkryjemy! —
ówe Skarbnik zala Olkusz za kar, e gór-

nicy olkuscy chcieli jasn gór podkopa. — W tem
podaniu nie wypaczya si prawda historyczna! — Naj-
milszem Skarbnika mieszkaniem s jakie góry
w Szlsku, zapomniaem które. — Górnik przecie San-
domierski zawdy powiada, e Skarbnik jest gór pol-
skich opiekunem. Otó to silna spójnia, która w pa-
mici ludu dzi jeszcze czy Szlsk z Polsk, jak gdyby
od mierci Krzywoustego aden podzia nie rozerwa zie-

mi ojczystej!...

„When granite moulders and when records fail,

„A peasant's plaint prolongs his dubious dat
„Pride! bend thine eye from heaven to thine estate,
„See how the Mighty sclirink into a song!
nCan Yolume, Pillar, Filie preserve thee great?
„Or must thou trust Tradition's simple tongue,
„When Flattery sleeps with thee, and History does thee wrong?"

Byron, Childe Harold.

„ . . souvent les fables du peuple font la verite du poet...

Victor Hugo.—
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12) W Raciborzu bya witynia Krasopani. —
(Wenery) zob. Narusz.

13) Pierwsze zawizki spoeczestwa ludzkiego ska-
day si z myliwych — pasterzy — rolników — z któ-
rych niezadugo rozwin si stan trzeci, rycerzy. —
Powie przeto o trzech braciach: owcu — pasterzu
i wojaku, jest mi niejako rkojmi, e cae to podanie
dalekich siga czasów i e pewnie w Sowiaszczynie
pocztek swój wzio.

14) Rady swoje, zbory i sdy odprawiali Sowianie
zwykle przy wielkich kamieniach. (Surow. na ksztat
Atheskiego A r e o p a g u, *h

^'' A^iw rrifio f.ooKr^ —
niejako sd wojenny u skay Aresa). Równie zawie-
rajc pokój, albo godzc si z nieprzyjacielem, rzucali
kamie do wody, na znak, e jak ów kamie w wodzie,
tak odtd wszystkie urazy zaton maj w zapomnie-
niu;—ztd zapewne przys. uton, jak kamie w wodzie!

15) Przemowa ta o Bogu wszech-twórcy nie
jest wcale przesadzona, ani zbyt chrzecijaska na owe
czasy pogastwa; — podobne wyobraenia i odezwy
znajdujemy czsto u bawochwalczych Sowian; — tak
np. Kiedy Woogostanie zaodrzascy chcieli chrzest
przyjmowa, przebrany kapan za Boga H e r o w i d a
w te si do nich odezwa sowa: „Ja pola okrywam
urodzajami, drzewa zdobi w gazie
i 1 i c i e... pody ziemi, roliny — pody
zwierzt i to wszystko, co yje. w moim
jest rku" i t. d. — (Anonym v. s. Ott. 1. 3. c. 5).

16) e Sowianie w niemiertelno dusz wierzyli, wi-
dzimy z obrzdków pogrzebowych; — paUli, lub grze-
bali ze zmarym najmilsze mu przedmioty za ycia. —
Twierdzi nawet, e po mierci zobacz si z rodzicami,
brami — krewnymi; — i tak 2mudzini pijc do umar-
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tego mówili: „miJy przyjacielu i czemu umar?... a wszak
masz swoj ad — dziatki, i bydo i dostatek; —
a racz na onymwiecie pozdrowi ich
przyjació — ojce, matki — bracia, etc.

(Strykowski). Nie wszyscy jednake dostawali si na on
wiat szczliwy; — ci którzy le yli i le pomarli, byli

jako chmury pomidzy niebem a ziemi — wskazani na
tuaczk; ztd wyobraenie duchów trapicych i obcuj-
cych z yjcemi (upiory — incubi — Jan Potocki). —
I to mnie wprowadzio na wniosek, e podanie niniejsze

o bratobójcach potpionych ma za podstaw Sowiaskie
pogastwo. — Jeeli by si na ten wniosek zgodzo-
no, upadoby mniemanie p. Kownackiego, komnilatora
Dugosza, który twierdzi, i pierwsze tego kronikarza
ksigi, nie przez niego, ale nierównie dawniej napisane
s przez jakiego poganina, a to z tej przyczyny, i
w nich zbrodnicze zamachy Zbigniewa na ycie
brata, usprawiedliwienie znajduj. — Nie zgadza si
z agodnym i spokojnym charakterem rolniczych So-
wian, aby mieli uwaa zemst dokonan bratobójstwem
za cnot!

17) „Wici byy ognie zapalone, któreml uwiadomiali
siebie naczelnicy o obrocie nieprzyjació, i te sznury re-
s t e s, w smole obwinite, mogy suy za dawane zna-
ki. — Po obwieszczeniach na pimie to imi zostao, jak
pamitka dawnego zwyczaju". — (Czacki, o Litew i Pol.

pr. 229). Bielski zasie powiada na k. 251: „Listy królew-
skie na wojn, e dawniej do wici (erdzi) przywizy-
wane byy, wiciami dzi jeszcze zowi". Pierwszy jed-

nake sposób zapalania ogniów, zdaje si nierównie star-

szy. — Kada wyprawa oznajmiona bya trojakiemi wi-
ciami. — W pierwszych i wtórych nakazywano goto-wo — trzeciemi oznajmiano miejsce i czas zjazdu; —
ztd stare przys. jeszcze nie wyszy trze-
cie wici, (klamka jeszcze nie zapada) ; w o j n a bez
wici — (ni w pi, ni w dziewi) ; na trzecie wi-
ci mu przyszo, i t. d.

18) Bogunka nadgoplaska jest rodzajem ducha y-
wioowego. — Wyobraenie takiego ducha, zakltego

R. w. Berwiski. T. II.— 11.
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w posta kobiety, z którem si Jczy wyobraenie o prze-
chodzenie dusz — rozciga si przez ca dzisiejsz So-
wiaszczyzn. — Jest u Serbów, tak czsto w pieniach
wspominana Wia (B-r)Xa) — pikna i moda — o du-
gim, rozpuszczonym wosie — w lekkiej biaej szacie. —
Podanie szczególny jej charakter i wasnoci przypi-
suje; — szkodliwa i dobroczynna zarazem — wspiera
nieraz i pociesza kochanków, np. w tej pieni:
„Jele pas po zagorij traw u, w któ-

rej pociesza kochanka po stracie dziewczyny; — albo
w tej:

„Kita padc medna rosa u polu,
abrinu se mlada moma u dworu;

„ „ Pokisnutje moje drag:o n poljn;

„ „ Na njemu je mormrnewit dolama,
„ „ Pod dolamom od kadiwe djeszerma,
„ „ Pod djeermom od erira koszulja;
„ „ Nje drima zlatan saat s bazima;
„„Pod njirae je dobar konjisz nejaan'.""

Al gowori b'jela Wia iz gore
„ Musz, ne boj se, Mlada moma u dworu;
„ Raspela sam sbilen szador u polju,
„ Pod szadorom twoje drago zaspao;
„ Pokrilo se od samura tjurdijom,
„A po glawi sa zlatjenom maramom."

Obok tej dobroczynnoci mciw jest, a nawet nie-

winnych przeladuje. Wiara ludu przypisuje jej wa-
dz prawie nieograniczon; jest ona wieszczk — zna si
na zioach skutecznych — rozkazuje ywioom; w je-

dnej z Serbskich pieni czytaem: Nit sam Wia, da
zbijam oh lak — (co zbija, gromadzi oboki).
Pikno jej i cudowno daa do wielu porówna po-
wód. — Wyobrania Serbów zaludnia t powietrzn isto-

t góry, skay i lasy; widzie j mona taczc w licz-

nym orszaku po nad wodami rzek i jezior. — Kiedy jej

kto zawini, ustrzeli go (ustrijele ga Wia) w rk, albo
w nog, albo w obie nogi i obie rce — albo w serce. —
Wyobraenia naszego ludu o postrzaach, zastrzaach
i urokach, dziwnie si z wyobraeniami Serbów popl-
tay i zdaj si gbokiej siga Sowiaszczyzny. —
Natura i charakter Bogunki tak jest z ich Wil spo-
krewniony, e im niepodobna wspólnego róda od-
mówi.
S to dwie siostry rodzone — córki jedneje matki —
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sowiaszczyzny; trzecia ich siostra u Czechów si^^ prze-

chowuje — pod innem wprawdzie imieniem, ale tej sa-

mej natury. —
Fr. Cielanowski mówi: „Starodawne imi Wia, u in-

nych Sowian dzi jeszcze znane — dawno poszo w za-

pomnienie u naszego narodu; — aczkolwiek i u nas zna-

na jest Wia, przybrawszy nazw Lenej panny.—
W prostonarodnych piewkach i powiastkach rónie si
o lenej pannie napotyka. — Powiadaj midzy
innemi, e w noc przed w. Janem najwiksz ma wa-
dz nad czowiekiem; a przeto nieradzi wydalaj si
w tej dobie — zwaszcza mode parobczaki na pole, albo

do lasu."

Wuk Stefanowicz i Fr. Cielakowski dowodz, e L e -

n a panna i Wia s zabytkiem mytologii Sta-

rosowiaskiej; — a e Bogunka nadgoplaska tak

cile z niemi jest spokrewniona, wic i jej pocztek, a
do tych dalekich czasów odniosem i dla tego ca pra-

wie powie o Bogunce na Sowiaszczynie oparem —
powodowany nie osobistem widzimisi, ale osnow i du-

chem przedmiotu. — Jeli Bóg da — pójd raz jeszcze

nad Gopo, a dokoczywszy zbioru powieci i pieni, mi-
dzy któremi znajduj si uamki o Bogunce — nie omie-

szkam udzieli ich publicznoci w pierwotnej — starej

szacie. —

19) We wsi Warzymowie — w sadzie przytykajcym
prawie do jeziora Gopa — jest kpa niewiele nad poziom
wzniesiona; — tu mia sta, wedug powieci ludu, zamek
obronny z wie podobn do Kruszwickiej, — z którego

dzisiaj nic wicej nie pozostao, jak zamglone podania

o sklepach i lochach, mieszczcych w sobie nieprzeli-

czone skarby. — Byli wprawdzie tacy, co te lochy roz-

kopa chcieli, nigdy jednake rozpocztego dziea doko-

na nie mogli. — Niewidzialna rka zasypywaa w nocy
to, co we dnie zrobiono. Niektórzy widuj take czasa-

mi psa czarnego, który si po kpie i po brzegach jezio-

ra tua. — O podobnyme psie strzegcym skarbów
ukrytych, syszaem w Kruszwicy. — Jest tam dzi jesz-
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cze podanie o Popielu, którego myszy zjady za to, c
nie szanujc wasnej matki, zabi j podstpnie. -

Podanie to za prawdziwe, lub bajeczne poczyta, wed i

tego, jak je sobie kto wytómaczy!,..

, Moe niejeden zawoa — có s gminne dzieje?. . .

„ Popió, w którym zaledwie iskra prawdy tleje;

„ Hieroglif mchem zarosy, zdobicy kamienie;
„ Napis, w którym spowite usno znaczenie;
„ Odgos sawy wiejcy przez lat oceany,
„ Odbity o wypadki, o kamstwa zamany,
,, Godzien miecliu uczonycli: — lecz nim si^ zamieje,
„ Niechaj powie uczony, czem s wszj-stkie dzieje ? . . .

A. Mickiewicz.



SPIS WYRAZÓW
przestarzaych, albo zapomnianych, uytych w „Bogunce",

wedug R. BERWISKIEGO.

Birkut, rodzaj sokoa — ora Tatarskiego (Lammer-
geier), pióra tego ptaka przyprawiano do strza,

które miay t wasno, e zmieszana z drugiemi
w koczanie, wszystkie inne pióra postrzygy; —
strzay birkutskie byy najlepsze.

bierzwa, bierzma kloc, pie, tram.
barzego. stary przymiotnik barzy, uywany by w zna-

czeniu skory, prdki, np. barzy ko; — na barzego
wsadzi, znaczy: na hard — podyma kogo;
„Nowina o mierci królewskiej tak nieprzyjaciela

na barzego wsadzia, e na kondycye pozwala nie

chcia. Biel. 718. Z barzego zoy — upokorzy.
brzka kim, dokazywa sobie nad kim, zapewne od

brzkania pienidzmi.
brodnia sie na ryby.
brócem na bakier; — ferezy, albo kontusz brócem

zawiesi znaczyo: nie mie ich na rkawy, ale

bokiem zawieszone; — ztd obszycie na spodzie
sukien biaogowskich (falbana): broszcz, broec.

brynda igraszka, fraszka, zabawa.
burta wróba, wróenie: — burtnik, wróbita.
brzechwa, strzaa bez eleca — prawie to samo co we-

reszka z przyamanym poszczykiem. „Jeeli uk
nietgi — strzaa jeeli wereszka, trudno jej nie-

bieskie krgi przeszy. Potocki.
brzeszczot, sama gownia paasza nieoprawna.
Chester, hester — ko rasy poledniejszej; na odpór he-

strowi stoi ciekun, badawia, ko wycigowy.
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chodnik miejsce chodzenia, ganek; równie w ogrodzie,

jak w domu — dzisiejsza promenada.
chromina, cliata ugoga — z pniaków i chrostu stawiona.

ma jedno z najstarszych sów, wiele miaJo znacze;
naprzód: ciemno — potem tum, chmur, chma-
r zaciemniajc; — rosyjskie za cma wprowa-
dza na domys, e Sowianie mieli osobne sowa do
oznaczania liczb pewnych, oznacza bowiem dzie-

si tysicy; jako Budny uywa tego sowa ma
cile za greckie i^^^-tct, t. j. 10.000.

cudzie konia, czyci, chdoy.
czamka, czanka — drek u munsztuka, który si ska-

da z czanek, z wdzida i podbródka.
czerwo, czerewo, ciao (cadaver),

czurylowiec, czuryo, chystek — waryat; czuryowem
jedeniem nazywali starzy polacy jedenie, któ-

re nie byo kawalkatorsk sztuk — ale ladaja-

kiem, waryackiem; — kawalkator by ujedzacz
koni.

Dziewi^ciosil mocarz wielki — olbrzym, olbrzym
(Briareus Hippocentaurus), omilas — Dziewi-
si, dziewiosi jest take ziele w ogrodach rosnce:
inula Helenium.

debrze, dolina midzy górami, obrosa drzewem, obla-

na wod.
domra, stary instrument muzyczny, zdaje si strunowy.

dopia^, sowo dzi cakiem prawie zapomniane, zna-

czy: dojrze, dorze — doró — zdy; od nie-

go pochodz: dospiech, dospiesza. poda, zob.

Wypraw Igora na Poowców. T. Bielowski.

drzewiej, prcej, rychlej.

G^l, instrument stary ze strunami, rodzaj liry; —
mia on trzy struny, jak to w Górnickiego Dworza-
ninie wida: „acniej na gU dwie stronie naci-
gn, ni trzy, eby si z sob zgadzay".

giermak. suknia wierzchnia, duga po kostki, zwyczaj-
nie z czarnego sukna — podobna krojem do kieski,

któr dzi jeszcze chopi polscy nosz.
gociniec, uyte na tern miejscu nie w zwykem zna-

czeniu karczmy, albo drogi bitej — ale w znaczeniu
podarunku, jaki Polacy za gocin gospodarzowi
dawali.
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Uaistr — hajstra, ptak yjcy poowem ryb, jak cza-

ple — po rzekach i jeziorach polskich.

hester — zob. chester.

Jak miarz — bez maa, prawie nie, ledwie — tylko co.

—

inochód — pewien bieg konia prdszy od kusa.
icie — niewtpliwie; ztd icizna, rzetelno, ista

prawda.
juniec — mody buchaj, stadniczek.

Kapica — kaptur; — kaniasta kapica, szeroka, roz-

czapierzona.
Kurata — odyga.
kaplerz — obojczyk — naramiennik, ztd zapewne

szkaplerz.

Karwasz — krótka szabla — znaczy te rkawic ry-

cersk, uywan w pojedynkach.
Kon — to samo co kontyna, wyraz z mitologii sowia-

skiej oznaczajcy wityni, miejsce powicone;

—

zakon pewnie od niego pochodzi, zob. Surowiec-
kiego: O Sowiaszczynie.

kobieli siQ — garbi si.

komonnik — poczet konny — kawalerya — komonni-
kiem nieprzyjacielowi pój w oczy, — jazd na
niego uderzy; — komonnik znaczy take poje-
dynczego rycerza.

komoliwy — przym. od komosi, gniewa, rozbestwia,
zwaszcza o koniach.

komysze — gstwina, chrósty — szczególniej w jzy-
ku owieckim.

kopieniak — opocza, suknia od deszczu.
krysacz — rbacz, siepacz.

kurdesz — stare haso przy pijatykach; — co zna-
czyo, zkd poszo — nie wiem.

kurny — adj. kurna chata, w której niema komina —
tylko ognisko na rodku, a dla dymu otwór w da-
chu; — dzi jeszcze peno takich chat na Litwie;—
pocztkowo wszystkie chaty w Polsce byy kurne,
wic zapewne i Sowianie innych nie znali.

aczyszcze, cz uku — tam, gdzie si strzaa na-
kada,

oski, oszczak — przeszoroczny, zwykle o bydle.
Maisz, mai — pierwotnie mody sokó — raróg, po-

czynajcy pole; — w przenoni: kady modzik,
wyrostek niedowiadczony.



Majdan dwa ma znaczenia: miejsce wykarczowane
wród lasu, ju od staroytnych Sowian w tern

znaczeniu uywany. — Powtóre: ta rodkowa
cz, w której siQ luk trzyma.

marcha — mierzyna — parepa, hetka, licha szkapa,
miecielica, zawierucha -- burza.

miedza, na miedzy sie komu — odnie nad kim pod-
wójn korzy; — podobnie jais.: chowa si w czy-
je kopce — na dwóch stoikach siedzie — we dwo-
je móci.

Marchot — upiór, straszydo nocne.
Naroki, w jzyku owieckim znaczy: skrzyda — loty,

lotki; — zwyczajnie narokiem tyle, co nazierkiem —
z ubocza patrzy, z podeba.

ni przez ni zacz; ni przeto, ni za to — bez prayczyny;

—

tak samo: przezacz — z jakiej przyczyny?..,
naczolem, przodkiem, na czele; uywane take w j-

zyku owieckim o psach, którzy id przodkiem,
czyli aw.

nierzkc — nie rzekc — nie mówic; có có dopiero,

np. ani spojrzy na ni, nierzkc, aby j mia po-
wita.

ni, w starych ksikach uywane czsto w znaczeniu:
niby, jak — przy porównaniach.

Obiata, ofiara, jeszcze z czasów pcjjaiiskiej sowia-
szczyzny — jak si to z porównania narzeczów po-
kazuje. — Surowiecki mówi, e Sowianie wielk
obiat przynosili Bogom swoim w czasie poudnia,
ztad moe obiad, obiadowa.

obierz, zdobycz — up; — zapewne przenonie wzite
z jzyka owieckiego, w którym obierz tyle zna-
czy, co sprzt myliwski sieci; np, „on ci z o-
wieckich obierzy wyzuje". Kochn, Psalm.

obydle, mieszkanie, schronienie, leysko grubego
zwierza.

oksza, siekiera, tapór.

ostrz^e, ostrze ciernie, tarnina ostra.

oszajca, stary wyraz — tyle co dziedzic, oszajczyzna,
wasno.

otrok — parobczak prosty, czasem nawet niewolnik —
póniejszemi czasy — poddany.

ocietny, uparty.

Palcat — maczuga — paka skowata.
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Parepta, zob. marcha.
PawQ, tarcz poduna u pieszych, pawnik — rycerz.

patok — tak samo, jak w rosyjskim znaczy: miód pyn-
ny do picia.

ptnik — wdrowiec, pielgrzym; — put, droga, goci-
niec — po czesku: pautnjk.

plemiennik, w pierwotnem znaczeniu: syn, potomek; —
póniej w innych zwaszcza narzeczach: familiant —
pan z panów, patrycyusz, szlachcic.

pole — wasnem polem goni, przeno: z myl. znaczy
na swoj rk — dowodzi.—Czarne pole—1) tam
gdzie si na grub, czyli czarn zwierzyn poluje;

2) pobojowisko; — ztd: wyjeda na czarne po-
le — na wojn. —

pomian, dwa znaczenia; haso i echo. — Dla czegó,
kiedy tak dobitnie natur rzeczy maluje — nie

uywamy go, zwaszcza w tem drugiem znaczeniu,
kiedy echo jest sowem greckiem, nie polskiem?

polonie, przemódz, zwalczy.
porucznik, jest ten, który z kim zakad zrobi; bo i

po rku, znaczy; zakada si; a i na rk, po-
jedynkowa si.

przedsobkiem — przodem, naprzód; — posobic id,
gsiego.

praszcze — rózga — w przen, cierpienie.

przeziernik; okno — czyli wygldy, jak lud nasz w jed-

nej z najstarszych swych pieni na mier Lud-
gardy uoonej, powiada: Boniaste przezierniki;—
nim si szko rozpowszechnio zaprawiano okna
bonami, pcherzami, a to nawet po zamkach.

przezacz — patrz ni przez, ni zacz.

przezroczyszcze — szko.
Raróg, sokó naoony do polowania na ptaki; chcc

go z tej sztuki nauczy, odbierano mu najprzód ro-

zum, przez to. e mu przez niejaki czas spa nie

dano; — ztd: patrzy jak raróg — jak gupiec
obrany z rozumu.

rechot, fosa, rów opasujcy zamki.
rodzinny, yzny, urodzajny.
rozokiem, zezem na kogo patrze.
roztasowa szatry — rozbi namioty; techniczne wy-

raenie; — ztd: nieprzyjaciel si roztasowa po
caym kraju, rozgoci.
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rozwydrze — rozbestwi si, rozpuci na wszystko.
rubiesz, granica, rubieszy, graniczy; — nie naley

bra za jedno z rubie — grabie, rabunek.
ry, prdki bieg konia — kus.
Samiira, w jzyku ow. dzika maciora.
szampicrz, rywal — wspózalotnik.
szuter, namiot, — pilnowa szatrów, by wojakiem —

cho szatra nie koniecznie w znaczeniu wojenne-
go namiotu; np. Có my mamy? — Ot te szatry,
które grodz cztery wiatry. Knia. Cygan.

szatrzy, z czesk. tatra, baczy — patrzy.
szelom, kopak, przybica.
szlyk, czapka wysoka, zwykle barania.
szczyt, w pierwotnem i najstarszeem znaczeniu: ko-

pak —póniej w przen.: obrona; np. to jest nasz
ostateczny szczyt, Rej; — ztd: szczyci si, za-
krywa si ku obronie. Póniej dopiero, kiedy zbro-
j noszono tylko od parady — zaczto te sowa
szczyci si, uywa w odpowiedniem znaczeniu,
zwaszcza kiedy si dudek stroi w pawie piór-
ka, — kiedy nie majc zasug przechwala si
z czem. Tak to jzyk mieni si skutkiem okolicz-
noci.

szawina — zielsko niepodne, miota.
szaszek, pierwotnie w jz. ow.: pies ladajaki.

szerchlowaty, z dugim, kdzierzawym wosem.
siekiel — ko dobrej rasy.
skot -- trzoda rogatego byda — ztd: skotarz — sko-

topas — Skotnik, krta droyna, wygon.
spachaczcm i — cofa si; spachaczem przyjecha

—

wróci.
sir^t, w jz. ow. siatka na ptaki w przen.: na strcie,

na pogotowiu, pod rk.
sicwierny, adj. od rzecz Siewier, wiatr pónocny; —

v.'ida, e polacy mieli osobne nazwiska wiatrów;

—

na Gople dzi jeszcze rybacy dawaj im osobne
nazwiska s one przecie tylko miejscowe; — ma-
j oni, podobnie, jak Flisy na Wile udzielny swój
jzyk rybacki; np. starej wody dostawa — g-
boko wiosem zagarnia — star wod nazywa-
j dno; kiedy gsi po Gople pywaj, to si nie

bierz pod wod, t. j. kiedy si Gopo pieni w czasie
burzy; — kiedy mynarz dwie migi wypierzy, to
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rybakowi z jeziora, bo wtedy wiatr si powiksza,
etc. ect. Przymiotnik siewierny, jednoznaczny
z przym. pónocny.

sotnia, setnia — oddzia ze stu zoony. — Chodakowski
twierdzi, e caa Sowiaszczyzna podzielona bya
na sta — ztd Starosta.

sudanny ko, — suchej nogi, smuky i gadki; — przy-

miotnik ten uywany i z innemi rzeczownikami
w znaczeniu: udatny, nadobny, cudny; np. cztery

rzeczy koniecznie ma mie w sobie panna: eby by-

a wstydliwa, skromna i sudanna; etc. etc. Na tym
miejscu przymiot, sudanny pewno nie jest uyty
w pierwotnem znaczeniu, bo panna suchej nogi —
niekoniecznie byaby powabna. (Monitor).

wierzopa — klacz, kobya; — wyraz bliszy róda
wspólnego — bo spokrewniony z innemi narzeczami
sowiask.

Temblak — rzemie, na którym szabla wisi — rzemie
u rkojeci szabli, za który si dobyta na rce za-

wiesza; — ztd u niego szabla zawsze na tembla-

ku — junak.

trzpienie — klamry, spinki,

trudni — stare znaczenie tego przymiotnika wcale inne

od dzisiejszego; — przydawany on by rzeczowni-

kom oznaczajcym wszelkie nieszczcie, — jak to

mona pozna na pocztku Wyprawy Igora, tudzie
w starej pieni od Najwitszej Panny, wyjtej przez

Juszyskiego z kamyonau Przeworszczyka z r.

1455, gdzie jeden wiersz tak brzmi: „Ty zdrowie
wszech ludzi trudnych" (chorych) — przeto wieci
trudne, s wieci smutne — zowrogie.

Urochmani si — uspokoi.
uroczyszcze, kopiec, mogia — litewski kurhan; zdaje si,

e te uroczyszcza sypano na grobach bohatyrów, bo
do sów pochodnich przywizane jest wyobraenie
czci jakiej; np. uroczysto, obchód solenny, rocz-

nica, — moe na mogiach tych bohatyrów.
Wardga, wóczga, tuactwo.
werteha, pierwotnie: wwóz, jary pomidzy górami —

potem take kada droga krta, wykowata.
wier, wykrzyk, zaiste, prawdziwie.
wieczornica, gwiazda wieczorna — latawiec, strach no-

cny, mrok, czasem: wiedma.
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wereszka — patrz brzechwa.
wiedma, widma — prawie to samo, co niemiec: Feh —

Alraun; mniej jak czarownica—wicej jak wieszczka;
z wiatu duchowego — widmo.

wietnica, miejsce gdzie obrady Sowianie odbywali.
wierzeja, wrota, podwoje.
wlochacz, w jzyk. myHw. niedwied.
wygledy — patrz przeziernik.

wskopeczny, w jz. myl. oznacza psa, który wszkopec
szuka, t. j. wspak, nie idc za zwierzem, ale wraca-
jc si po tropie do jego leyska.

Zasyki — patrz Bialoruskoje wesile — zdaje si, e pier-

wotnie midzy narodami sowiaskiemi by zwyczaj
kupowania na on córki od rodziców przez pewne
podarunki, zasykami zwane. Dzi cakiem przeciwnie.

zwrotnica, zwierciado — od zwrotu promieni.

zeczyca, mleko kwane, czy serwatka.
zdunowy — gliniany; — w Poznaskiem miasto Zduny —

w Dugoszu bajka o samorodnych garnkach w oko-
licy tego miasta i maj pomidzy sob jaki zwizek.



PRZYPISKI DO DWUNASTU ROZBÓJNIKÓW.

1) CaJy ten ustp odnosi si do weselnych obrzdów
Wielko-Polan. — Miejsce nie pozwala zapuci si
w szczegóowy opis naszego wesela, które cho nie tak
obfituje w pieni, jak Malo-rosyjskie, lub Serbskie, zawsze
si jednak mona w niem dopatrzy tej starej, przed-
chrzecijaskiej cechy, która wszystkie ludy sowia-
skiego plemienia znamionuje. — Znaczna cz obrz-
dów Wielko-polskiego wesela siga pogastwa — bo jak-e inaczej wytómaczy sobie ich wspólno midzy naj-

odleglejszemi szczepami. — Równie u Serbów, Czechów;
Mao-Rusinów, jak u Wielko-polan, Oalicyanów, etc, —
s przedweselni swatowie, którzy w czasie wesela
jednaki wszdzie ubiór nosz; — panna moda przypina
do lewego ramienia swatów chustk bia, a do czapki
kitk rozmarynu; — dla tego u Serbów maj przydany
epitet: kitjeni; — dalej urzd Starosty weselnego,
ju mam ulubione Chodakowskiego marzenie o S o -

wiaszczynie przypomina, — wreszcie z r k o-
w i n y — obowizek dziewierza, (Srb. djewer,
Cze. diwer, Crn. diwr — Croa. dever, Ross. dewerz),
utwierdza nas w przekonaniu, e dzisiejsze jeszcze
obrzdki weselne Wielko-Polan odnie naley do wspól-
nego wszystkim szczepom róda. —

Przytoczone w niniejszej powieci obrzdy, s bez
wtpienia tylko miejscowe, wyjwszy zmowiny (zamlu-
wa), znane i u Czechów; — z tej te zapewne przyczy-
ny reszt wymienionych obrzdów opuszczono w Cze-
kiem tomaczeniu tej powieci, które si w czasopimie
Maleho: Dennice, znajduje. —
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Zmówiny, czyli owiadczyny zalotnika odbywaj si
w sobot wieczorem, wesele zaczyna si w niedziel,

a trwa do pitl<u; tak przynajmniej za dobrych czasów
bywao. — Moda panna jedzie do kocioa na wozie
pókoszkowym, pomidzy dwoma druchnami; — druba
konno, obok modego pana. — I u nas mnóstwo jest pie-

ni weselnycli; — te, które p. Wójcicki w swoim zbiorze
umieci nie zdaj si prawdziwe, a przynajmniej nie s
zbierane na miejscu; — trudno bowiem, aby sumienny
zbieracz, chcc zachowa wymow i pisowni miejscow,
móg by tak przeciwnym prowincyonalnemu dyaiekto-
wi, jak p. Wójcicki; — naprzód Wielko-polanin nie sze-
pleni, nie mówi : „wieczora czwartkowego, —
ale: wieczora czwortkowego; — powtóre —
nigdy samogoski a tam, gdzie p. Wójcicki t zmian po-
oy; nie mówi u nas: „cu tom powiod; — ale:

cu tam powiado; — nie: taniec, ale: toniec,
etc. — Wreszcie przy wyjedzie do kocioa nie pie-
waj tej piosnki: „W yjedamj^ matuleku z do-
mu twojego; — lecz na ca Wielko-polsk znana
jest piosnka:

„ Siadaa, siadaa,
„Perekami pakaa."

etc. etc.



PRZYPISKI WYDAWCY.

POEZYE (tom 1.)

„Poezye" R. W. Berwiskiego cz I (str. 102) zja-

wiy w 1844 roku w Poznaniu, cz II (str. 135) tego
roku w Brukselli u Jana Nepomucena Modeckiego przy
ulicy Ruysbroek 56. Cz pierwsza zostaa wydana na-

kadem autora i odbito j czcionkami N. Kamieskiego
i Spóki, zawiera te znak „imprimatur, Czwalina, cen-

zor. Pozna, dnia 30 grudnia 1843 roku.Cz pierwsz dalimy kompletn. Wszystkie wier-
sze przedrukowalimy bez zmiany, cho do niektórych
mielimy waryanty póniejsze.

1) „Pierwsze zbudzenie". Wiersz ten by kilkakrot-

nie przez poet przerabiany. W pierwszej redakcyi za-
czyna si od sów: „Bya dla mnie anioem". Drukowa-
ny by w „Przyjacielu Ludu" z roku 1838 na str. 139 pod
nagówkiem Do ***. Bez zmian prawie przedrukowa
poeta do wiersza „zachowa od zepsucia w twoich cnót
koronie". Pierwsza redakcya brzmiaa:

str. 159. Przyjaciel ludu 1838 r.

DO ***.

Bya dla mnie anioem; pod twemi skrzydami.
Zasnwszy poród ludzi, niem z anioami.
Ale biada mi, biada! e zbudzon zawczenie.
Chciaem kieich rozkoszy, niedopity we nie.
Speni do dna na jawie; e probami memi
Wywoaem ci z nieba, przybliy do ziemi!
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Zaledwie sie jej dotka anielska twa szata.
Wcielia siQ w zmysowa posa tego wiata.
I bya na tym wiecie, jak jest kada inna.
Cho od kadej pikniejsza, i wicej niewinna,
Wicej uboga w próno, a w cnoty bogata!

Wtedy moga na ziemi w czasie osów burzy.
By dla mnie, czcm dla pszczóki Usteczek róy.
Ja mogem arem czucia przepaone skronie,
lakowa od zepsucia w twoich cnót koronie:
I jak pszczóka z twej duszy ssa rajskie sodycze.
/ jak moty podziwia twe wdziki dziewicze,
I oddycha twem tchnieniem i y twojem yciem!
Atem ja db wyniosy — dumny z przyrodzenia.
Chcia cie osoni si mojego ramienia.
I zmierzy czoo moje z nawanicy wyciem.

Grom uderzy, db run i szumem upadku.
Straszliwie cie owion, tajemniczy kwiatku!
/ wraz zbledn twe lice, i wraz wiatr rozniesie
Wdziki twe po odwiecznym zapomnianym lesie,

A wo wezm niebiosa, jak dusze anioa,
Kiedy j Bóg na ono swej chway powoa!
Wtedy moga by dla mnie powietrzn rozkosz.
Tym dwikiem niewcielonym, harmonij wiata.
Któr anieli z nieba na ziemie przynosz.
A po której czek z ziemi do nieba uata!

Mem ja nierozsdny, piewka zapalony
Chcia zmysy moje jednym akordem upoi:
Uderzyem po stronach i wraz pky strony.
Rozbrzmia akord, niesforne pozostao echo,
/ arfa, której dotd nie mog nastroi.

Powiedz, czem ta pamitka: smutkiem czy pociech?
Dnia 1 Listopada 1838 r. R. B.

2) „Wspomnienia". Prof. A. Bdzkiewicz o wierszu
tym nastpujc czyni uwag: „Do przerobionych nale
równie „Wspomnienia", które w ostatecznej redakcyi
maj wprawdzie szczegóy pierwszorzdnej piknoci,
ale baczny czytelnik, nawet nie majcy, jak ja brulionów
pod rk, dostrzega atwo, e utwór to niejednolity i sty-
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lizowany". By sprawdzi ten sd podaj pierwsz re-

dakcy, która bya wydrukowana w „Tygodniku litera-

ckim" str. 96 i 104, rok 1838 pod tytuem „Przysta mor-
ska — burza". Jak si przekonamy, — tylko oddzielne
wiersze s identyczne:

PRZYSTA MORSKA—BURZA.

On wstpi na brzeg skay. Z stromego urwiska
Poglda wokó siebie — wokó wicher wyje.
Pitrzy fale — pianami pod oboki ciska,

A grunt wirem widruje — zbem rwie i ryje!
On cho stoi nad brzegiem — nie cofnie wstecz kroku!Sn mu w tem nic nowego; ju nawyk do burzy.
Wiec patrzy w byskawice, a oka nie zmruy; —
Tak ma si w duszy, tak pewno w oku!
Takim jest zawdy panem swej postaci,

2e nigdy z ic przy ludziach pogody nie traci;

W nieszczciu — tez, przy pracy — potu nie ociera.
A nie raz na swej piersi odzienie rozdziera,
I nag pier podaje na pociski losu —
Nie wzdrygnie sie — nie zadry — nie odbje ciosu;
Bo ma w pogardzie ciosy, godzce na ludzi!

Niczyich usz powieci swych dziejów nie trudzi;

Bo któ z ludzi wysucha chtnie tej powieci?
fO przeczuwa z nim dugie noce na boleci,
Wporód mar czarnej myli, wporód wspomnie roju,

W walce z namitnociami, w konwulsyjnem drganiu?
Kto z nim przetrwa noc tak z zmierzchu ku witaniu.
A za dnia ice w pocie cielesnego znoju
''^^myje i oblecze w sukienk pokoju?...
Kto z nim pójdzie wygnacem z ojczystego kraju.
Zzuka u brzegów Indu straconego raju,

\tóry o cale morze zostawi za sob,
W pokoju domowego zostawi ogniska!
Tam on codzie porann i wieczorn dob.
Bywa w smtnej komnacie starego zamczyska —
Po tym zamku buszcz wiotki i powój sie splata.
Na tym zamku jest owa pospna komnata; —

u. w. Ucrwiski. T. II.— 12.
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W tej pospnej komnacie bywaa niewiasta.

I bywa w niej modzieniec; — dziecinne mia laa,
A by iak dzie, któremu cho wieczorne zorze
Róami na zachodzie poubiera oe.
I skro zwid w namitny wystroi rumieniec!
Wszelako wieczór nie jest. jak pikny modzieniec.
Którego jasnym blaskiem powitao ycie!

Niewiasta.Jak lilija, której biae kocie
Obamie wiatr przeciwny, lub robak roztoczy:
Z litoci kaden pielgrzym zwraca na ni oczy,
A aden jej nie wróci nadobnej sukienki!

Takie s tej niewiasty przekwite ju wdziki.
Przygase rannej jutrzni promienie w jej oku!
Lecz jest w tem oku inna potga uroku;
Taka w niem bole duszy — w twarzy taka blado,
le choby wieki patrza, toby nie mia zado!

On patrza co wieczora i patrza co rana.
Czasem rano przychodzi — jeszcze nie ubrana.
Sn dopiero co wstaa z mikkiego posania;
Wos jeszcze nie trefiony — w swobodnym nieadzie.
Lekka suknia zaledwie pier bia osania!
Zda sie, e przez ni oko wszystkie wdziki skradzie,
le pod ni ucho zowi kade serca bicie!

Czasem w wieczór przypadek jako dziwnie zrzdzi.
e palcami pomidzy jej palce zabdzi,
Kiedy gra z ni w warcaby, albo trzyma szycie.

Wtedy krew mu zawrzaa w yach, jak zarzewie;
Dra — gdy mówi ..dobr noc"; dla czego? sam nie wie.

I odchodzc ju marzy o jutrzejszym wicie!
I na jutro zamiarów tysic dni ukada —
Bdzie mielszy — przysiga; wszystko wypowiada.
Bdzie baga — ach! tylko o jedno pósowa.
Tam w duszy jego druga znajdzie sie poowa;
Bdzie baga — a jeli prob nie pomoe.
Powie, e w wiat odjedzie — popynie za morze.
e ot, na morzu, z smutku, z rozpaczy utonie!

A ona — wtedy wstydem sie zaponie.
I powie — nie — nie powie; — ona nic nie powie;
Co mioci po sowach? mio stygnie w sowie!
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Ona tylko na spojrzy — nie usunie raki

Moe nawet — ach moe... ju zasn, ju marzy;
Wyobrania bezadnej dorzuca piosenki,

I plcze dziwnie osy — rozprzga, kojarzy;

I bez wodzy puszczona, siga czasem we nie.

Na drzewo zakazane, po owoc rozkoszy!
Tak marzy — a gdy soce sny mu z skroni poszy.
On si gniewa na soce, e wstao zawczenie...

! gniewa sie — / dsa; a przyjdzie godzina,

Kiedy gos jej usyszy — jej lica zobaczy;
Wtedy plan. który wieczór wczorajszy napina.

Dzisiejsze rano zmienia i psuje, i targa.

Ho gdy chce o mioci zacz i rozpaczy.
Gos mu w piersi umiera, dry mu niema warga
Jako strona bezdwiczna...

B.

3) „eglarz". Wiersz ten byJ drukowany w „Bi-

bliotece Warszawskiej" w 1841 roku.

4) „Tajemnica". Wiersz ten drukowa Berwiski
w „Tygodniku literackim" w r. 1841 str. 195. pod tytu-

em „Glos nieproszony".

5) „Don Juan Poznaski". Poemat ten wywoa
w spoeczeiistwie polskiem, a specyalnie w rodowisku
wielkopolskiem yw wymian zda. Postpowa cz
spoeczestwa chwalia, konserwatyci za ganili. Za-

raz po zjawieniu si wydrukowano w „Ordowniku na-

ukowym" za 1844 r. w Nr. 49 na str. 385: „Uwagi nad
Don Juanem Pana Berwiskiego". Autorem tego arty-

kuu by p. Z. K., który w ten sposób zaatwi si z poet:
„Pan Berwiski chcia sawy i zyska j, ale naj-

smutniejsz, bo pierwszy do naszej czystej i poczci-

wej poezyi wprowadzi bluniercze szyderstwa z wia-

ry ojców, wiary caego ludu, wiary, co si z bole-

ci nasz zrosa, nasze nadzieje wspiera i prdzej czy
póniej zapowiada tryumf". Jeden Jarochowski w swej
„Literaturze poznaskiej w pierwszej poowie biecego
stulecia" odzywa si stosunkowo z rozwag. Otrzy-
muje on, e na poemacie Berwiskiego zna reminiscen-

cye „Grobu Agamemnona".
Wogóle „Don Juana" porównywano do wielu znanych

dzie, odszukiwano przeróne na wpywy, a midzy in-
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nemi Stanisaw hr. Tarnowski odnalaz w nim wpyw
Heinego. (Patrz: Literatura tom 5).

Don Juana przedrukowano w caoci wraz z Pa-
rabaz w „Bibliotece uniwersalnej arcydzie polskich

i obcych" w roku 1882. Wydawca Adam Kaczuba.

Z czci drugiej nie podobna byo przedrukowa wier-

szy: „Powitanie", „Warszawa", „Majówka", „Marsz
w przyszoci". Wiersz „Mysz wiea" pomiecilimy
na waciwem miejscu t. j. jako epilog „Bogunki", gdzie

mia pierwotnie tytu „Wiea kruszwiaka". W tym pier-

wszym ksztacie, obok kilku zmian w redakcyi, odmien-
ne jest zakoczenie, a mianowicie w póniejszej „Myszej
wiey", po wierszu: „Na dni dzisiejsze i przysze si
ali" (str. 112 niniejszego wydania) znajdujemy takie

wiersze:

ali si^ biedna! — A przecie w tej chatce

Bóg wielka rado starej zdarzy matce.
Ze znowu wyjdzie z niej zbawienie nasze.

Prdzej wiec prdzej nadziei mych bracie

Pójdziemy zwiastowa przyszy los tej chacie;

A wszedszy do niej w powiecenia bieli.

Jako na on czas owi dwaj anieli.

Rzeknijmy razem: „Pokon Tobie. Panie,

Co potem znoi wieków jedynacie!
Oto my gnani tutaj duchem Boym.
Znowu dobytek twój i chleb pomnoym.
Tylko sie poddaj przeznaczeniu twemu
I jako wtedy, zarad, Piacie, zemu. —
Bo oto cikie kieski na lud spady!
Myszy drugiego Popiela znów zjady.
A krewni jego. blizcy i dalecy

Kóc sie znowu — i nie wiedz rady.

Jakby zakoczy te kótnie i zwady.
Wiec ty im Piacie, prosty rozum kmiecy
I zdrowe podaj do ratunku plecy —
/ rzeknij, wszedszy pomidzy ich swary:
,.Ja wam poradz, bracia — ja, kmie stary!"

A jeli sowom tym nie dadz ucha.

To wiesz co, Piacie...

Ciszej, kto nas sucha!
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6) „W Czstochowie". Wiersz ten by drukowany
pod tytuem „Odpust" w „Przegldzie Naukowym"
w Warszawie w 1843 roku. Kocowycli 14 wierszy
w czasopimie warszawskiem niema.

7) „Ubogim w duchu". Wiersz ten drukowany
w „Przegldzie Naukowym" w 1843 roku str. 171 pod
tytuem „Modlitwa". W „Przegldzie" nie rozdzielano go
na czterowierszowe zwrotki.

8) „Na wysokoci Tatrów" — tytu w pierwszej re-

dakcyi, „Góral na szczycie Tatrów".
9) „Powrót z pielgrzymki". „Przyjaciel Ludu" z ro-

ku 1838 zawiera wiersz Berwiskiego „Wyjazd", brzmi-
cy jak nastpuje:

Przyjaciel ludu str. 60. 1838.

WYJAZD.

PIE WDROWCA.

He] tu mój Janie! — ywo — bez zwoki
Wyprowad konie — przytrocz tlomoki.
Przypinaj do nóg ostrogi!

ywo mój Janie! — potrzymaj strzemi.
Rzumy co prdzej niewdziczn ziemi.
Gdzie same ciernie i gogi!

Gdzie pod m stop pielgrzymi, bladn.
Trawy poókn — kwiaty uwiedn,
I serce mrony chód zwarzy;
Gdzie mio dusze Poi gorycz,
Gdzie chwile ycia zami si licz.
Troski zmarszczkami na twarzy!

Próno tu pielgrzym do bram kolce,
Zawara duma wietne palce;
Durna, na ncdzy glos gucha;
Próno tu piewak paa natchnieniem.
Próno gmin budzi ojczystem pieniem;
Gmin pieni jego nie sucha!
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A wice mój Janie! ywo bez zwoki.
Wyprowad konie, przytrocz ilomoki.
Niech stad co prdzej wyrusz!
Dobrze mój Janie!... potrzymaj strzemi.
Rzumy co prdzej niewdzicczn ziemie.
Gdzie zimne serca i dusze!

Spieszmy! za chwile kraj nas powita.
Gdzie lepsza przeszo z grobu wykwita.
Kraj cudów — czarów — uroku;
Pamic, co skarbu przeszoci strzee.
Zwoa tam króle — nasze rycerze,
Z dawniejszych dziejów pomroku!

Cienie czarowna zaklcte wadz
Powstan z mogi i przeszo zdradz,
Ukryt w tajniach grobowych;
I ujrzym stare — wszystkie postacie.

dugich brodach, w ojczystej szacie.W hemach i giezach stalowych!

Ujrzym tam kordy w mskiej prawicy.
Usyszym pieni Boga Rodzicy.
Szczek broni — kopyt tetenta:
Ujrzym, gdzie ziemia krwi ojców zlana
yciem kupiona, komi zasiana.
Mskie ich cnoty pamita!

/ znowu ujrzym w wietle miesica
Jak Gopa fala przejrzysta, drca,
Chórem sie dziewic zabieli

1 znów usyszym, jak ciche dwiki
Czarownej, nocnej, dzikiej piosenki.
Zabrzmi po Gopa topieli!

Gos jej popynie po nienej toni.

Myl za ni w ciemn przeszo pogoni
w pomroku rozarzy:

Wród broni szczeku — wród bitew wrzawy.
Wród pieni dawnej wielkoci sawy,
O przyszych losach zamarzy!
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Dalej wkc — dalej!... im pierwej strac
Z oczu. te wietne, dumne paace.
I ten mój ciasny zaktek
Tern pier swobodniej odetchnie, Janie.

Tem rychlej stopa pielgrzymia stanie.

W krainie drogich pamitek!
R. B.

10) „Ostatnia spowied". W „Przegldzie nauko-

wym" z roku 1843 na stronicy 172 znajduje si wiersz

p. t. „Ostatnia spowied w starym kociele". Podtytu
„z rozrzuconych pism szalonego". Redakcya ksiko-
wa róni si od waryantu drukowanego w „Przegl-
dzie", w wielu miejscach i koczy si na wierszu:

„w cnot ludzk, w szlachetno, i w wito kapa-
sk — wierzyem". Sdzc jednak, e wiele miejsc opu-

szczono wtedy ze wzgldów cenzuralnych nie podaj
rónic.

„Dumy polskiej" onierza wojsk tureckich, napisanej

w lutym roku 1864, a zamieszczonej w ksice M. Czaj-

kowskiego: „Dziwne ycie polaków i polek" nie podobna
pomieci w zbiorze niniejszym. Równie wiersza „Na
Babunie Macedoskiej".

11) „Wielka noc". O wierszu tym znalazem wia-

domo w literaturze Lesawa ukaszewicza p. t. „Rys
dziejów pimiennictwa polskiego". Pozna 1866 r. (wy-
danie trzecie) na str, 559: „Pisywane póniej wiersze

Ryszarda Berwiskiego po rozmaitych ogaszane byy
drukach, jak np. jego „Wielka Noc" w Zbiorowym Alma-
nachu „Pokosie" wydanym w Poznaniu w r. 1854. Wiersz
ten wydrukowa p. B. Erzepki w dodatku do dziennika po-

znaskiego „Literatura i sztuka" (dnia 23 marca 1913 r.).

12) „Moje sny — moje uczucia". Wiersz ten by dru-

kowany w „Tygodniku literackim" w roku 1840 na str.

394. Pod wierszem znajduje si te data: 26 padzier-
nika 1840.

13) „Dla jedynej siostry". Wiersz ten przedruko-
v/uj z materyaów prof. Bdzkiewicza.

14) „Do róy". Z materyaów prof. Bdzkiewicza,
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15) „Do sokolowej". Z materyalów prof. Bdzkie-
wicza.

16) „W Pamitniku". Z materyalów prof. Bdzkie-
wicza.

17) „P. Idalii Krajewskiej". Z materyalów prof.

Bdzkiewicza.

PROZA POETYCKA. (Tom. II.)

18) „Kojata". Po raz pierwszy zjawia si w „Przy-
jacielu Ludu" Leszno 1839 roku. Przekad niemiecki
w „Magazin fiir die Literatur des Auslandes".

19) „Bogunka". W ksikowem wydaniu dano
j w roku 1840 we Wrocawiu, drukarnia M. Frydlen-
dera, p. t, „Powieci wielkopolskie".

20) „Powie o dwunastu rozbójnikach". Wydana
w ksice p. t. „Powieci wielkopolskie". Czeski prze-
kad zjawi si w czasopimie Dennica.

KONIEC,

YMCA
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